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Automatizace se musí vyplatit
Ing. Jan Vidim
Každý systém řízení budovy má své pořizovací a provozní náklady a jeho instalace by měla mít ekonomický smysl. Jak ale
ocenit komfort nebo funkce, které nelze „prodat“? V následujícím textu si ukážeme příklady povedených i méně povedených řešení.
Životnosti částí technického zařízení budovy
Uvažujeme-li ekonomicky, u každé plánované investice
bychom měli nejprve spočítat její návratnost. Jedním ze
vstupních parametrů výpočtu je - kromě investičních nákladů - i předpokládaná doba životnosti díla. Problém nastává
v okamžiku, kdy zjistíme, že technologie budov, jako například klimatizační systém, se skládá z více částí, z nichž každá
má významně různou životnost (viz obr. 1).
U některých komponent, jako je počítač a jeho programové
vybavení, navíc musíme počítat i s životností morální, která
celou situaci ještě zhoršuje. Při plánování rekonstrukcí se
proto snažíme celou technologii udržovat v provozu tak,
aby všechny části pokud možno dosloužily ve stejnou dobu
a systém se dal hospodárně vyměnit jako celek.
Celkové náklady na vlastnictví
V průmyslu se často vyhodnocují tzv. celkové náklady na
vlastnictví (Total Costs of Ownership, TCO). Jde o součet
pořizovacích nákladů a provozních nákladů za celou dobu
životnosti. Provozní náklady se navíc diskontují k okamžiku
pořízení technologie, aby byla vyjádřena časová hodnota
peněz: k dnešku je budoucí investice levnější než současná,
protože peníze na ni budu potřebovat později. Je zajímavé
si uvědomit, jakou mírou se investiční a provozní náklady
na celkových nákladech podílejí - uvádí se, že například

Obr. 2 - Struktura celkových nákladů na pořízení a provoz VZT
jednotky

vzduchotechnická jednotka v ceně 100 000 Kč spotřebuje během své životnosti energii (elektřina, teplo, chlad)
v ceně okolo 300 000 Kč (viz obr. 2). Přibližně stejnou
sumu, jako je pořizovací cena, spolknou náklady na servis
včetně náhradních dílů a další výdaje (revize atd.).
Náklady bychom tedy ocenit uměli. Jak ale v penězích
vyjádřit přínos? U nevýrobních technologií to není jednoduché, museli bychom pozitivně i negativně ocenit
komfort prostředí - teplotu, vlhkost, prašnost, dopady

Obr. 1 - Přibližné doby
životnosti částí technologických zařízení budov
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Obr. 3 - Příklad zapojení méně obvyklého cizího zařízení (modulovaný ventilátor) s komentářem projektanta

na okolí, jako je hlučnost atd. Lze například uvažovat
rozdílnou výši nájmu u klimatizované a neklimatizované
budovy (i s ohledem na možnosti využití). Obvykle však
skončíme úvahou, že zařízení je pro pobyt osob, skladování zboží atd. v budově pro zachování určitého požadovaného standardu nutné a započítáme ho do ostatní
infrastruktury budovy, stejně jako elektrorozvody, sanitu atd.
Řízení nákladů
Abychom pořizovací i provozní náklady udrželi pod kontrolou, je nutné je aktivně řídit. Významný vliv na ně mohou mít
v první řadě projektanti samotných technologií i jejich řídicího systému. Nejčastější okruhy problémů, na které investor
i dodavatelská firma narážejí, jsou následující:
Specifikované prvky nejsou přiměřené svému účelu
Pokud projektant dokonale nezná technologii, například
proto, že její dodavatel není do poslední chvíle vybrán, řídí
se pravidlem „když nevíš, tak přidej“ a může se stát, že například předimenzuje ventily (což pak zhoršuje regulovatelnost
okruhu) nebo do projektu specifikuje komunikační rozhraní,
které později není využito.
Chybí koordinace s ostatními profesemi
Jedině tehdy, když spolu projektanti komunikují, může
vzniknout technicky i nákladově optimální řešení. Koordinaci by měl zajišťovat generální projektant nebo
generální dodavatel. Zejména u větších projektů (řídicí
systém v ceně nad cca. 5 mil. Kč) je nutný management
změn.
Dokumentace musí být jasná a jednoznačná
Výrobce rozvaděče nebo montér by už neměl mít důvod hledat další informace někde jinde než v prováděcím projektu.
Je dobré, když projektant do schémat doplňuje vysvětlující
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poznámky, které usnadňují práci při montáži, oživování i servisu (viz obr. 3).
Není projekt skutečného provedení
Pro kvalitní provozování i servis je nutné udržovat aktuální
dokumentaci. Ke ztrátě projektu často dochází při změně
vlastníka budovy nebo provozující firmy, která nechce nastupující konkurenci usnadňovat práci. Při přebírání objektu do správy by se proto měl nový provozovatel přesvědčit, že má k dispozici kompletní a aktuální dokumentaci
- a pokud ne, aspoň získat kontakty na dodavatelské firmy,
u nichž je obvykle možné projekt za úhradu kopírovacích
nákladů získat.
Odstrašujícím příkladem „střelení se do vlastní nohy“ je
instalace osvětlení v jisté italské nemocnici, kdy dodavatel systému řízení budovy pověřil elektroinstalační firmu
zřízením kabeláže pro světla. Prováděcí projekt nebyl vypracován, montéři světla nějak navzájem propojili a neodevzdali skutečné provedení ani alespoň nějaký záznam,
například v podobě tabulky. Při předávání díla to po nich
ostatně nikdo nevyžadoval. Programátor tedy netušil, kudy
komunikační sběrnice světel vede. Při poruše řídicího systému světel pak cestoval 350 km a na místě strávil 1,5 dne,
než prozkoumal a zrekonstruoval topologii sběrnice a mohl
začít s diagnostikou chyb.
Chyby a změny nejsou řešeny včas
Čím dříve v dodavatelském procesu dojde k odhalení
chyby, tím jsou náklady na její odstranění menší (viz
obr. 4).
Zatímco překreslení v ještě neodevzdaném projektu
bývá záležitostí několika minut, změna v rozpracovaném
rozvaděči nebo dokonce oprava na stavbě včetně úpravy v softwaru nebo grafice již zabere hodiny - musíme
počítat s komunikací změny, vysvětlováním montérům,
zanesení do projektu skutečného provedení, případně
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Obr. 4 - Náklady na nápravu chyby

s cestovními náklady atd. Je-li chyba opakovaná, k čemuž dochází u zónové regulace, kde se stejné zapojení
vyskytuje v několika stovkách pokojů nebo kanceláří, jde
o masivní problém, který již nejen ovlivní ekonomickou
stránku projektu (což postihne dodavatele), ale může
zasáhnout i do časového harmonogramu stavby (a to již
zajímá i investora nebo provozovatele objektu).
Nekompetence montážní firmy
Do jisté míry je možné ji kompenzovat kvalitním projektem, přesto jsou pravidla a postupy, které se považují za
samozřejmé, a málokoho napadne, že i zde se dá chybovat. Příkladem montážní chyby, vzniklé nepochopením
úplných základů techniky budov, je instalace kalorimetru
na chlazení, kdy topenář namontoval čidlo „pro teplou
vodu“ skutečně na rozvod teplé vody místo na zpátečku
vody chladicí (obr. 5).
Software a oživení
Zvláštní pozornost si zaslouží tvorba aplikačního softwaru
(programů v procesních podstanicích) a uvádění do provozu. Na těchto činnostech může záviset hospodárnost
provozu po celou dobu životnosti zařízení. Programátorova práce není na první pohled moc vidět, takže algoritmy
nikdo nerozporuje. Oživuje se obvykle na podzim nebo
v zimě, proto je dobré při zahájení první chladicí sezóny
počítat s doregulováním. Během záruční doby je ideální — a mnohdy také poslední — možnost přimět autora
softwaru k tomu, aby programy upravil podle dosavadních
zkušeností z provozu. Jde zejména o kontrolu zaregulování
PID smyček (trvale kmitající okruhy zkracují životnost akčních členů), nastavení hysterezí, topných křivek, časových
programů a dalších parametrů.
Zaregulování by mělo správně být trvalým procesem, při
němž se řídicí systém přizpůsobuje poměrům v budově.
Zodpovídá za ně provozovatel ve spolupráci s dodavatelem
řídicího systému.
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Provozování
Samotné provozování má zdánlivě nekritický dopad:
většinou jsou všichni spokojeni, když je systém udržován ve stavu bez aktivních alarmů. Tímto přístupem ale
nelze poruchám nebo nežádoucím stavům předcházet.
K tomu slouží pravidelná údržba, která bývá levnější než
následná větší oprava (výměna dílů); problém je v tom,
že fakturu za preventivní údržbu management snáší hůře
než trvalou přítomnost rizika selhání — riziko se špatně
oceňuje. Bohužel se i stává, že investor budovu doslova
vybydlí, přičemž nejde o výše popsanou snahu sjednotit
okamžik dožití všech částí technologie. Významnou roli
v tomto procesu hraje také tzv. provozní slepota, při níž
obsluha nevnímá některé nedostatky jen proto, že jsou
neřešené a už trvají příliš dlouho.
Kreativita pracovníků údržby je někdy až neuvěřitelná.
V kotelně pětihvězdičkového hotelu byl objeven systém
pro ruční otevírání ventilu — místo porouchaného pohonu
vězela mezi ventilem a stěnou rozpěrná lať, jejímž posouváním se dala měnit míra otevření armatury. Údržbář se
dokonce chlubil, jak to má vymyšlené: na stěně měl tužkou
nakreslenou teplotní stupnici a změnou polohy latě „reguloval“ teplotu topné vody. Na výměnu nefunkčního pohonu zkrátka nebyly peníze.
Z ekonomického hlediska vidíme problém v tom, že ztráty způsobené nehospodárným provozováním nelze přímo vyčíslit. Je ale dobré alespoň jednou ročně spočítat
měrné spotřeby energií a porovnat je s jiným objektem
stejného charakteru. U objektů, které významně vybočují z řady, pak můžeme nechat provést energetický audit
nebo se alespoň snažit přijít na důvod tak slabých výsledků a ten pak odstranit. Zásadní moment je zde tento
„akční zásah“. I když budeme mít perfektní odečtový systém s kalorimetrem na každé větvi, data nejsou k ničemu,
pokud se s nimi nepracuje; a naopak, i jen s fakturami od
dodavatelů energií a obecně dostupnými meteodaty se
dá alespoň hrubě určit, jestli je budova v pořádku nebo
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by si zasloužila energetický audit. Kritické místo v tomto
počínání je management, protože ten musí stanovit cíle
a dát energetikovi prostor na vyhodnocování dat.
Při rozhodování o realizaci úsporných opatření v budovách se většinou setkáváme s podmínkou návratnosti do
5 let, delší doba není pro investora přijatelná. V extrémních případech se dá dosáhnout návratnosti v řádu měsíců, což se podařilo například v obchodním centru v severních Čechách. Prvním krokem byl energetický audit na
dva objekty, vytipované podle výše uvedených měrných
ukazatelů. Audit vyšel na 90 000 Kč a nabídl dvě řešení:
postcommissioning neboli „znovuuvedení do provozu“
s kompletní kontrolou periferií a zaregulováním řídicího
systému (spočítaná návratnost 6 měsíců), nebo postcommissioning, výměnu světel a instalaci rekuperačního
systému na získávání tepla z chladicího zařízení (s návratností 2,4 roku). Investor zvolil první variantu. Úspora ve vytápění u dvou objektů činila za 4 měsíce celkem
280 000 Kč, návratnost investice do energetického managementu byla cca. 1,5 měsíce (52 dnů).

Závěrem
 Nejhorší je dělat věci napůl, znamená to plné náklady
a nulový efekt.
 Volme raději jednodušší a robustní řešení než složitý systém náročný na údržbu, která pak nebude prováděna řádně (a naplní se předchozí bod).
 S polupráce s managementem zákazníka (provozovatele) je kritická, bez podpory z vyšších míst brzy dojde
ke ztrátě motivace všech zúčastněných. Pokud nejsou
vyžadovány výsledky a plnění úkolů v termínech, snahy o systémový přístup během několika měsíců rozbřednou v bahně denní operativy.
 Z kusme prosadit analýzu rizik. Možná přesvědčíme
provozovatele, že poruchy v technologiích mohou mít
i finanční dopady, což je často jediné, na co management slyší.
 V praxi vidíme syrovou skutečnost, která nás může časem demotivovat. Mějme stále na paměti, že k cílové
vizi je třeba směřovat soustavně a po krocích, i když
cíle možná nikdy nedosáhneme.


Obr. 5 - Nesmyslná instalace kalorimetru mezi topný a chladicí systém
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Vzdálená správa technologií
TRONIC VizWEB
Ing. Vojtěch Mráz
V posledních letech se kolem nás čím dál více objevuje
pojem Internet věcí (anglicky Internet of Things). Pojem,
jenž označuje síť zařízení, která jsou schopna vzájemně si
posílat, přijímat či vyměňovat data, je zároveň velkou výzvou pro všechny společnosti, které tato zařízení poskytují a provozují. Nejlepším příkladem je využití v domácnosti, nazývané chytré domácnosti, kdy se na tuto síť mohou
připojit všechny možné spotřebiče, osvětlení, vytápění,
žaluzie či rolety a další. Vše lze potom řídit z jednoho centrálního místa. Firmy, které tato zařízení poskytují, musí
tedy v současné době myslet na efektivní připojení a poskytnutí zmíněného centrálního ovládání. Obdobná situace panuje i na trhu technologií, kde zákazníci požadují mít
pod kontrolou spravované technologie kdykoliv a odkudkoliv a případně je vzdáleně řídit.

fonů a možností připojení k internetu prakticky kdekoliv
vyvstává požadavek na přístup k datům z mobilních zařízení - telefonů, tabletů, notebooků ... Zde je však potřeba
již robustní a kompatibilní řešení, které uspokojí všechny
uživatele.

Pod pojmem centrální ovládání si lze představit operátorské pracoviště s nainstalovanými softwary, které slouží
k vizualizaci a správě technologií. V době chytrých tele-

Nový systém VizWEB (spojení slov Vizualizace a WEB)
firmy TRONIC CONTROL s.r.o. je webová aplikace zajišťující sběr a vizualizaci informací z řídicích jednotek

Firma TRONIC CONTROL s.r.o. (kontakt na str. 7) se zabývá vývojem a výrobou řídicích systémů, používaných
pro řízení vytápění, větrání, klimatizace a řízení technologických procesů. Spolu s řídicími systémy TRONIC 2000
také dodává vizualizační software VIZLEDA pro desktopová operátorská pracoviště. Zákonitě vyvstal požadavek
na vytvoření nového systému, který nebude omezen na
jedno operátorské pracoviště, ale bude přístupný přes Internet z jakéhokoliv zařízení.

(Pokračování na str. 8)

Obr. 1 - Topologie
komunikačního
toku mezi systémy
TRONIC 2000 a web
aplikací VizWEB
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Obr. 2 - Vizualizace větrání
výrobní haly
(Pokračování ze str. 6)

TRONIC 2000® a následnou správu uživatelských technologií (obr. 1). Mezi hlavní přednosti patří kompatibilita se všemi zařízeními, přehledný a jednoduchý design
s širokou škálou funkcionalit, které se postupně doplňují
a celková rychlost systému s plnou lokalizací do dvou jazyků (český jazyk, anglický jazyk). Uživatel má možnost
prohlížet a nastavovat vybrané datové body v řídicím
systému, ale i provádět tyto úkony v uživatelsky vytvořených technologických schématech/obrazovkách (obr. 2).
Při prohlížení jsou zachovány postupy známé například
z práce s fotkami na mobilních telefonech jako možnost
pohybu prstem po obrazovce, “double-tap” pro přiblížení či vrácení do výchozí podoby a zmenšování/zvětšování
obrazovky dvěma prsty.
Veškerá data (tj. záznamy událostí, registrací/trendů
a poruch) jsou udržována v systému po dobu 90 dnů. Tuto
dobu je však možné libovolně prodloužit dle požadavků

klienta. Tato funkcionalita umožňuje generování seznamu událostí a poruch v daném období a následný export
do CSV souboru. Pro podporu více cílových programů je
možné použít jako oddělovač v CSV souboru jak čárku, tak
středník. Prohlížení registrací v zadaném časovém úseku
(obr. 3) umožňuje vykreslení a porovnávání hodnot v přehledném barevném multi-grafu.
Vývoj systému VizWEB zdaleka nekončí. V nejbližší době
bude spuštěna podpora připojení řídicího systému přes
další komunikační protokoly a způsoby. Mimo dosavadní
komunikaci pomocí UDP paketů bude možné sbírat data
z SQL databází, poskytnutého veřejného API či z CSV/
XML/JSON souborů. Rozšíří se tím množina klientů, jelikož bude možné použít systém VizWEB pro vizualizaci
a správu hodnot řídicích stanic třetích stran. Uživateli
bude poskytnut komfort ovládání technologií z jednoho
místa bez přepínání mezi více aplikacemi.
Systém VizWEB pro vzdálenou správu řízení technologií je dostatečně robustní pro
začlenění stovek řídicích systémů. Je multiplatformní, tzn. že může být instalován
na různých operačních systémech, nejčastěji Linux. Během několika měsíců se do
systému zapojilo několik desítek uživatelů
a počet spravovaných technologií rychle
roste.
Věříme, že právě tento způsob správy je
dnes nejvíce žádaný a vyhovuje širokému
okruhu zákazníků.


Obr. 3 - Nahlížení do grafů
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Foxtrot řídí vzduchotechniku,
osvětlení a žaluzie zároveň
Ing. Jaromír Klaban
Systém Tecomat Foxtrot byl a je na stránkách časopisu
Klimatizace prezentován jako řídicí systém vhodný pro
vestavbu do vzduchotechnických a klimatizačních jednotek nebo i tepelných čerpadel. Tak jej také používá řada
výrobců těchto zařízení. Foxtrot je ale nasazován i projektově v domech jako smart technologie nebo v budovách
jako měření a regulace (MaR). Tedy jako centrální nadřazený systém, který koordinuje více technologií najednou
a hledá provozní optimum vnitřního klimatu a úspory
energií za hranicemi těchto jednotlivých provozních souborů dosud často dodávaných tradičně odděleně a velmi
často nezkoordinovanými dodavateli.
Příkladem takového nasazení Foxtrotu je jeho instalace
v brněnské firmě GEEN, která se zabývá obchodováním
s energiemi a provozuje fotovoltaické zdroje. V roce 2018
rekonstruovala kompletně 9. patro výškové budovy na
Mariánském náměstí a adaptovala dříve jen technické 10.
patro se vzduchotechnikou a klimatizací na velice komfortní jednací místnost (obr. 1 a 2) s terasou s unikátní
vyhlídkou na kompletní centrum Brna. Firma tu provozuje dohledový systém a dispečink svých fotovoltaických

Obr. 1 - Fotovoltaické i vodní elektrárny rozeseté v Čechách, na
Moravě i na Slovensku, které provozují, tvoří základ podnikání
firmy GEEN v energetice. Dispečerský dálkový dohled tu běží na
systémech Foxtrot

10

a vodních elektráren. Komunikaci s nimi a jejich grafickou
interpretaci na soustavě velkoplošných monitorů tu zajištují již několik let řídicí systémy Tecomat Foxtrot kolínské
firmy Teco a.s. (kontakt na str. 13) nasazované brněnskou
firmou Rameco.
Dlouhodobá dobrá zkušenost s Foxtroty a jejich univerzalita otevřela tomuto systému dveře i pro řízení kompletní
infrastruktury rekonstruovaných pater (obr. 3 až 7).
Od světel až po vzduchotechniku
Světel spínaných přímo pomocí řízených relé je tu jen velmi málo, do jedné desítky. Jedná se vesměs o venkovní
LED svítidla na terase a světla v technických místnostech.
Vše ostatní včetně osvětlení WC, šaten, zábradlí a RGB
pásků je ovládáno přes sběrnici DALI. DALI předřadníků,
tedy adresovatelných světel, je tu kolem 170.
Nástěnné vypínače jsou zde ve všech kancelářích v celkovém počtu 25 ks. Jsou ale používány minimálně resp.
vůbec. Vedení společnosti je dokonce nechalo na určitou
dobu vyřadit z funkce, aby zaměstnanci přivykli řízení po-

Obr. 2 - V nové zasedací místnosti je kromě základního osvětlení
řízené i efektové barevné osvětlení
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mocí výběru z přednastavených optimalizovaných scén.
Nástěnné vypínače připojené přes systémovou sběrnici
CIB Common Installation Bus® jsou nyní využívány pro záložní ovládání a poskytují aktuální teplotu prostoru pro
zónovou individuální regulaci klimatu v každé místnosti,
protože mají integrované teplotní senzory.

Osvětlení v každém z 25 prostorů je regulováno na žádanou konstantní hodnotu automaticky. V každém takovém
prostoru je na sběrnici CIB připojen nástěnný senzor intenzity osvětlení kombinovaný s čidlem pohybu. Žádaná
hodnota se dynamicky mění v průběhu dne dle časového
programu. Individuální ovládání některých svítidel je propojeno na interaktivní webové stránky, které jsou dostupné z mobilního telefonu nebo tabletu.
Efektové osvětlení je tu realizováno na venkovní terasa
na střeše LED pásky v zábradlí a LED reflektory svítící do
zastřešení. Několik RGB pásků, které mění plynule barvy
pro vytvoření nálady je v jednací místnosti a v ostrůvku
v recepci.
Řízené větrání tu zajišťuje Foxtrot přes centrální vzduchotechnickou jednotku, která je umístěná v technické
místnosti v nejvyšším patře na střeše a má tři samostatně
řízené okruhy pro 8., 9. a 10. patro. Množství vyměňovaného vzduchu je v každém okruhu řízeno plynule podle
měřené koncentrace CO2. Noční provětrávání je řízeno
časovým programem.

Obr. 3 - Systém Foxtrot je bohatě vybaven komunikačními
kanály tak, aby zkomunikoval v podstatě jakoukoliv technologii,
která se v projektu objeví

Chlazení interiérů v létě zajišťuje 12 stropních klimatizačních jednotek. Systém Foxtrot tu paralelně s osvětlením
řídí všechny okruhy na cílovou teplotu v režimu AUTO.
K dispozici je i režim MANUAL, kdy teploty, ventilátory,
úhly lamel a režimy si nastaví osazenstvo ze svých mobilních telefonů s autorizovaným přístupem přímo na interaktivní web stránky Foxtrotu. Vytápění prostor v zimě
má Foxtrot opět pod plnou kontrolou prostřednictvím 35
hlavic radiátorových ventilů připojených na sběrnici CIB
a ovládaných plynule v rozsahu 0-100 %.

Obr. 4 - Moderní řízení
interiéru, které dnes
integruje světla, žaluzie
a celkové klima a výměnu
vzduchu v místnostech
vyžaduje od dodavatelské
firmy i vyšší míru odbornosti a péči o individuální
podmínky investora při
vyladění řídicího programu. Zde realizaci SW
provedla firma Rameco,
kde Ing. Pavel Smílek (na
snímku) disponuje širokou
škálou znalostí od řízeného osvětlení a žaluzií přes
regulace klimatu až po
specializované komunikace se vzdálenými provozovnami firmy GEEN
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Obr. 5 - Řídicí systém Foxtrot pro celé patro v centrálním rozvaděči. Jsou tu instalovány převodníky pro 6 větví sběrnic DALI.
Další prvky instalované přímo v místnostech jako čidla a vypínače jsou připojeny po sběrnici CIB Common Installation Bus®

Obr.7 - Žaluzie, světla, chlazení, topení, větrání i přístupový
systém pod taktovkou Foxtrotu tvoří jeden integrovaný a logicky
fungující celek v každé kanceláři

Venkovní žaluzie, jsou téměř po celém obvodu budovy.
Kromě stínicí funkce jsou řízeny tak, aby minimalizovaly v létě zbytečné ohřívání interiéru. Východní a západní
stranu stíní Foxtrot centrálně v režimu AUTO dle kombinace výšky slunce a venkovního osvětlení. V každé kanceláři je možno žaluzie ovládat i z mobilního telefonu. Pro
ochranu žaluzií v případě silného větru je tu instalována

centrální meteostanice poskytující informaci především
o okamžité síle a směru větru.
Rekonstrukce technologií proběhla během 3 měsíců,
v jejich závěru byl naprogramován a odladěn celý program centrálního Foxtrotu. Tato realizace je další v řadě
úspěšných příkladů komplexního řízení administrativních
prostor.		


Obr. 6 - Řízené osvětlení a světelný design hraje v architektuře rekonstruovaných kancelářských prostor firmy GEEN významnou
roli i na vnitřních chodbách
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Reálný svět je integrovaný.
Buďte na něj připraveni!
Směrnice evropského parlamentu a rady 2018/844/EU požaduje:
„systémy automatizace a kontroly budov“, „elektronické monitorování“
„řídicí funkce pro výrobu, distribuci, skladování a využívání energie“.

Tecomat Foxtrot,
integruje a řídí vaše technologie a budovy
Osvětlení | Stínění | Zabezpečení | Topení | Chlazení | Klimatizace
Obnovitelné energie | Bateriová uložiště | Elektromobilita
Průmysl 4.0 | Doprava | Internet věcí | Smart City | Internet bezpečně

Výstaviště Brno
17. - 20. 3. 2020
Hala P
Stánek 4.18

www.tecomat.cz

Frankfurt am Main
8. - 13. 3. 2020
Hala 9
Stánek 9.1.E88

Nová řada jednotek do nominálního
průtoku vzduchu 14 500 m3/h
parametrů čistých prostorů
Ing. Jan Kontra – ELEKTRODESIGN ventilátory, s.r.o.

Společnost ELEKTRODESIGN ventilátory, s.r.o. (kontakt
na titulní str. časopisu) je nejen úspěšným dodavatelem
v sortimentu ventilátorů a vzduchotechnického příslušenství, ale také v posledních deseti letech výrobcem rekuperačních jednotek pro komerční i rezidenční použití, včetně
vlastních řídicích systémů. V oblasti jednotek pro komerční
použití řady DUOVENT® připravila společnost ELEKTRODESIGN ventilátory, s.r.o. novou řadu jednotek z rodiny DUOVENT® pod názvem MODULAR (obr. 1). Řada jednotek
MODULAR je doplňkovou řadou, která rozšiřuje současnou
řadu jednotek DUOVENT® COMPACT a posunuje tím oblast
použitelných vzduchových výkonů až k nominálnímu průtoku vzduchu 14500 m3/h. Rozsah použitelných průtoků
vzduchu jednotek MODULAR pokrývá pole od 7000 m3/h
do 14500 m3/h. Jednotky řady DUOVENT® MODULAR se
vyrábějí ve čtyřech výkonových verzích a ve dvou provedeních systému zpětného získávání tepla. Typ DUOVENT®
MODULAR DV je vybaven protiproudým hliníkovým reku-

perátorem a typ DUOVENT® MODULAR RV je vybaven rotačním regeneračním výměníkem.
Pozadu nezůstává ani široká paleta příslušenství, včetně příslušenství typu ROOFPACK, které usnadňuje použití jednotek ve venkovním prostředí. Samozřejmostí je široká paleta uživatelských konfigurací řídicího systému Digireg®, která dokáže každou jednotku
přizpůsobit požadavkům konkrétního projektu. Systém Digireg®
je standardně vybaven komunikačním rozhraním Modbus pro
potřeby připojení k nadřazeným řídicím systémům budov.

Obr. 1 - Příklady provedení jednotek DUOVENT® MODULAR DV/RV

Obr. 3 - Protiproudý rekuperátor

Obr. 2 - Transportní bloky jednotek DUOVENT® MODULAR DV/RV

Obr. 4 - Rotační regenerační výměník
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Hlavní konstrukční atributy jednotek
 Rámová hliníková konstrukce z tvrzeného hliníku EN AW
6060 T5 s vnitřní dutinou, s možností vložení dodatečné
izolace pro snížení vlivu tepelných mostů u venkovního
provedení jednotek. Rámová konstrukce jednotky zajišťuje velmi dobrou tuhost celého nosného skeletu jednotky.
 Rámová konstrukce vyplněna sendvičovými panely tloušťky 45 mm s izolací nehořlavými deskami z kamenné vlny
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(třída reakce na oheň A1). Vnější pohledový ocelový plech
panelu je pozinkován a lakován v odstínu RAL 9002, vnitřní ocelový plech je pozinkován. Na přání je možné jednotky opatřit dodatečnou povrchovou ochranou na bázi
polyesterových nebo epoxidových práškových nátěrových
hmot. Aplikace této nadstandardní povrchové ochrany je
možná jak na vnější, tak i na všechny vnitřní komponenty
jednotky.
 Jednotka je vždy expedována z výrobního závodu ve 3 samostatných blocích (obr. 2), které usnadňují manipulaci
s jednotkou ve fázi transportu na místo určení. Všechny
samostatně dodávané bloky jsou již vybaveny kompletním systémem MaR.
 Celé opláštění vykazuje třídu prostupu tepla T2 a třídu
mechanické stability D2 dle ČSN EN1886.
 Pro snadnější připojení k VZT potrubí při montáži jednotky na stavbě jsou připojovací sendvičové panely opatřeny
integrovanou přírubou výšky 30 mm, která je připravena
pro připojení profilu navazující vzduchotechnické příruby
velikosti P30.
 Rekuperační výměník verze DV je vyroben z hliníkového
plechu bez silikonovou technologií, s maximální netěsností 0,2 % nominálního průtoku, při 400 Pa rozdílu tlaku
mezi odvodní a přívodní částí rekuperátoru (obr. 3). Maximální účinnost rekuperace je až 90 %.
 Regenerační výměník verze RV je rotační plynule řízený
frekvenčním měničem (obr. 4). Rotor je střídavě navinut
z rovné a rádlované vrstvy hliníkové fólie. Rotační výměník je dodáván v provedení teplotním nebo hygroskopickém se zeolitovou vrstvou pro dodatečný přenos vlhkosti.

Obr. 5 - Ventilátor s EC motorem

Těsnění mezi rotorem a skříní zajišťuje labyrintové těsnění
s průměrnou hodnotou netěsnosti pod 1,5 % nominálního průtoku vzduchu. Maximální účinnost regenerace je až
85 %.
 Regulační klapky jsou hliníkové s třídou těsnosti 2 dle
EN1751 vybavené švýcarskými servopohony BELIMO.
 Ventilátorová oběžná kola s dozadu zahnutými lopatkami
jsou vyrobena ze speciálního kompozitu s teplotní odolností od -20 °C do +60 °C; jsou velmi lehká a vykazují minimální vibrace díky dokonalému statickému a dynamickému vyvážení.
 Pro pohon ventilátorů jsou použity EC elektromotory
(obr. 5), které jsou napřímo montovány na oběžném kole
a do jednotky jsou uloženy na ocelových pozinkovaných
rámech. Rámy jsou s nosnými částmi jednotky spojeny
přes izolátory chvění. EC motory mohou být vybaveny přídavnými moduly, které umožňují diagnostiku ventilátorů
pomocí mobilní aplikace přes bezdrátovou komunikaci
prostřednictvím Bluetooth.
 Kompaktní filtrační články (obr. 6) jsou dostupné ve
třídách filtrace od ISO Coarse 80 % do ISO ePM1 90 %
s polypropylenovým filtračním materiálem s nízkou tlakovou ztrátou nebo standardním materiálem ze syntetických vláken. Na přání zákazníka lze jednotku dovybavit
dvoustupňovou filtrací jak na přívodní, tak na odvodní
části jednotky s možností instalace tukového filtračního
článku.
 Vodní ohřívače, vodní chladiče a přímé výparníky jsou
vyrobeny z měděných trubek, na které jsou navlečeny hliníkové lamely s prolamovaným profilem zvyšujícím účinnost přestupu tepla z lamely do okolního
vzduchu. Přímé výparníky jsou dodávány pro všechna
v současné době používaná chladiva R410A, R32. Přímé výparníky jsou při výrobě optimalizovány pro použití s konkrétním typem kondenzační jednotky nebo
tepelného čerpadla.
 Elektrické ohřívače vlastní výroby mají topné tyče vyrobeny z nerezových hladkých trubek, v nichž jsou umístěny
samotné topné kabely, a jsou vybaveny havarijním a provozním bezpečnostním termostatem. Vzhledem k vlastní
konstrukci elektrických ohřívačů je možné na přání zákazníka vyrobit atypická provedení elektrických ohřívačů
s různými výkonovými požadavky a různým počtem topných sekcí.

Obr. 6 - Kompaktní filtr

Obr. 7 - Rozvaděč řídicího systému Digireg v krytí IP20
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 Integrovaný

systém měření a regulace vlastní výroby Digireg® (obr. 7) propůjčuje jednotkám možnost mnoha
způsobů řízení s možností individuálního nastavení dle
požadavků každého projektu. Standardně jsou jednotky
dodávány s variantou řízení VAV (variable air volume),
která uživateli umožňuje nastavení průtoku vzduchu v rozsahu 0-100 % nominálního průtoku. Na přání je možnost
řízení COP (constant operating presure) nebo CAV (con-

stant air volume). Varianta řízení COP umožňuje udržovat
konstantní přetlak, resp. podtlak v přívodním a odvodním
potrubí jednotky. Varianta CAV umožňuje udržovat konstantní průtok vzduchu jednotky bez ohledu na změny
tlakových ztrát v potrubní síti nebo na změnu interních
tlakových ztrát jednotky (např. zanášení filtrů). Další možností je automatické řízení průtoku vzduchu od externího
čidla CO2, RH nebo VOC.

Obr. 8 - Příklad provedení elektroinstalace
jednotek DUOVENT®
MODULAR

Obr. 9 - Náhled na uživatelské prostředí selekčního
programu VentiCAD®

Obr. 10 - Výroba jednotek ELEKTRODESIGN ventilátory, s.r.o.
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Obr. 11 - Montáž jednotek DUOVENT® MODULAR ve výrobním
závodu ELEKTRODESIGN ventilátory, s.r.o.
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Jednotky DUOVENT® MODULAR DV/RV splňují nařízení
směrnice EU o ekodesignu č. EC/1253/2014 v uvedeném rozsahu nominálních průtoků pro jednotlivé velikosti (tab. 1).
Jednotku je možné dodat i v tzv. procesní verzi, kdy jednotka
nesplňuje nařízení směrnice o ekodesignu. Procesní verze
jednotek DUOVENT® MODULAR DV/RV je možné použít pro
aplikace, které nespadají pod požadavky směrnice o ekodesignu až do průtoku vzduchu 16 000 m3/h.
Velikost jednotky

Vnom (m3/h)

DV 8500

8500

DV 10100

10 100

DV 12000

12 000

DV 14500

14 500

RV 8500

7800

RV 10100

9300

RV 12000

11 500

Obr. 12 - Montáž jednotek DUOVENT® MODULAR

RV 14500
13 600
Tab. 1 - Velikost jednotek DUOVENT® MODULAR

Jednotka dodávaná z výrobního závodu s namontovaným
řídicím systémem MaR Digireg® poskytuje komfort ovládání všech dostupných funkcí jednotky přes dotykový barevný
displej. Pro servisní účely lze systém plně nastavit v servisním menu nebo pomocí servisního softwaru, který mají
k dispozici servisní technici ELEKTRODESIGN ventilátory,
s.r.o. Jednotka je z výroby osazena teplotními a tlakovými
čidly, servopohony klapek a je propojena s regulačním systémem dle technologických schémat systému měření a regulace, má rozvodnici umístěnou na boku jednotky a obsahuje
samotný regulátor a veškeré jisticí prvky, včetně servisního
vypínače. Rozvodnice se standardně pro vnitřní provedení
dodává v krytí IP20, pro venkovní provedení v krytí IP65
(obr. 8).
Pro snadnější diagnostiku provozních stavů a zaregulování
jednotky jsou nové jednotky na vnější straně opláštění vybaveny tlakovými sondami pro připojení měřicích přístrojů
diferenčního tlaku, za účelem zjištění konkrétního průtoku
vzduchu ventilátoru přívodu nebo odvodu. Dále je vylepšena ochrana vodních ohřívačů před zamrznutím. Do jednotek
je montován kapilárový protimrazový termostat spolu s příložným čidlem vratné vody.
Pro snadnou selekci jednotek DUOVENT® MODULAR, včetně přiřazení regulačního systému, slouží návrhový software VentiCAD® (obr. 9), který převážně slouží účelům
snadného návrhu rekuperačních jednotek ze standardního
portfolia společnosti ELEKTRODESIGN ventilátory, s.r.o.
Jako každý selekční program má tak za cíl usnadnit práci
projektantům a technickým pracovníkům při zpracovávání
projektové a technické dokumentace VZT systémů komerčních objektů.
Montáž a výroba jednotek DUOVENT® MODULAR probíhá
v České republice v moderním montážním závodě (obr. 10
až 12), který plně odpovídá koncernovým standardům mateřské společnosti Soler & Palau. Každá vyrobená jednotka
DUOVENT® je podrobena dvoustupňové výstupní kontro-
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Obr. 13 - Návrh jednotek DUOVENT® MODULAR v 3D modeláři
Solidworks

le kvality a úvodnímu nastavení řídicího systému Digireg®,
které se nazývá SETpack (SETpack = nastavení parametrů
jednotky dle konkrétní aplikace použité v projektu). Po instalaci jednotek na stavbě je každá vyrobená jednotka ještě
dále podrobena dalšímu stupni kontroly a nastavení pod názvem STARTpack, kterou provádí autorizovaný servisní technik společnosti ELEKTRODESIGN ventilátory, s.r.o. přímo na
stavbě. Servisní technik při STARTpacku zkontroluje napojení
jednotky na všechny rozvody VZT, elektro, popř. topné vody
a chlazení, provede kontrolu základních parametrů jednotky
(průtok vzduchu, externí tlak, celkový odebíraný proud atd.)
a nastaví parametry řídicího systému Digireg®. Součástí služby STARTpack je i zaškolení obsluhy VZT jednotky.
Všechny jednotky DUOVENT® MODULAR jsou ve fázi přípravy výroby navrhovány v 3D modeláři Solidworks (obr. 13),
což zaručuje vyšší kvalitu a přesnost výroby. Při kompletaci
jednotek DUOVENT® MODULAR je využíváno zdokonalených metod kontroly kvality výroby. Výroba dílů jednotek
probíhá na pokročilých vysekávacích lisech TruPunch 5000
a 2000, následná výroba plechových dílců probíhá na ohraňovacích lisech TruBend 3100.
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Adiabatické systémy chlazení vzduchu
ColdAIR-Health nejenom průmyslových hal
Ing. Radek Kotyza
Adiabatický chladicí systém ColdAIR (kontakt na zadní straně časopisu) představuje nejmodernější technologii chlazení a větrání velkých budov: v průmyslu, slévárnách, řemeslných dílnách, skladech a úložištích, komerčních prostorách,
sportovních centrech, tělocvičnách, výstavních pavilonech,
napěťových konstrukcích, sklenících, veřejných prostorách
a halách, hospodách a provozovnách rychlého občerstvení,
pekárnách a v potravinových tržištích. Avšak i v mnoha dalších prostorech a budovách, ve kterých by instalace tradičních klimatizačních systémů (KS) představovala velké pořizovací náklady a velkou spotřebu energie.
Nový patentovaný systém ColdAIR Health snižuje hladinu
NO o 60 % a NOx o 37 %. Čištění probíhá uvnitř odpařovacího média fotokatalýzou oxidu titaničitého vystaveného
působení slunečního světla. Redukuje znečišťující látky, snižuje proliferaci plísní a hub i přítomnost bakterií ve vzduchu.
Deodoruje životní prostředí tím, že rozkládá látky, jako je
síra a dusík, které jsou příčinou zápachů.
Systém ColdAIR umožňuje vybavení velkých komplexů a budov letními chladicími systémy zvyšujícími komfort pracovníků. Zvyšují jejich tepelnou pohodu a produktivitu bez poVenkovní relativní vlhkost
30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

Venkovní
teplota

Vnitřní
teplota

Vnitřní
teplota

Vnitřní
teplota

Vnitřní
teplota

Vnitřní
teplota

30°C
35°C
40°C

19,0°C
22,5°C
26,0°C

21,0°C
25,0°C
29,0°C

23,0°C
27,5°C
31,5°C

24,5°C
29,5°C
33,5°C

26,0°C
31,0°C
36,5°C

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

třeby investování velkých finančních částek, bez vysokých
účtů za spotřebovanou energii, bez jakýchkoliv dopadů na
životní prostředí a bez toho, že by tato zařízení přispívala
k výpadkům proudu.
O vysoké účinnosti systému ColdAiR svědčí také příznivé reference ze společnosti Fruta Kunovice, Otma Mařatice, Ponas Polička, Blatinie Packing Blatnička, Teknia Nivnice a Lisi
Form Čejč.
Technická a ekonomická řešení
Pro prevenci akumulace tepla je nezbytná častá výměna
vzduchu uvnitř budov. Tím lze zabránit nadměrnému zvyšování teploty uvnitř těchto budov. Dobré výsledky byly dosaženy, pokud byla zajištěna desetinásobná výměna vzduchu
v budově za hodinu. Výměny vzduchu jsou nezbytné pro
zvýšení hygienické úrovně a pro odstranění případného zápachu nebo částic škodlivých pro lidské zdraví.
Tradiční KS se nedoporučují z následujících hledisek:
 musí být upravovány velké objemy vzduchu,
 z logistických důvodů není často možné nechávat dveře
do budov trvale uzavřené,
 vysoké pořizovací náklady chladicích jednotek a distribučního systému,
 vysoká spotřeba energie při provozu systému,
 vysoké náklady na údržbu.
Mnohem vhodnější a ekonomičtější je za těchto podmínek
používat chladicí a větrací systém ColdAIR, který zajišťuje
chlazení vzduchu na základě přírodního a ne mechanického
principu (obr. 1).
Adiabatický chladič vzduchu ColdAIR je výrobek, který chladí vzduch snížením množství zjevného tepla obsaženého
ve vzduchu. Proces odpařování vody, která přichází do styku s upravovaným vzduchem, umožňuje snížení množství
zjevného tepla ve vzduchu. Externí vzduch prochází speci-

Obr. 1
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Obr. 2

Obr. 3

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

Modelové řady
K dispozici jsou dvě verze zařízení: TA/TC pro střešní instalace a FPA pro nástěnné nebo okenní instalace. Všechny typy
zařízení (obr. 2 a 3 a tab. 2) jsou dodávány s venkovní konstrukcí ABS, která je určena pro venkovní instalace a je mimořádně lehká, což je velmi důležité v případech omezené
nosnosti střech nebo stěn.

Účinnost systému chlazení vzduchu
Účinnost chlazení vzduchu je dokonce dána i charakteristikami podporujícími odpařování (odpařovač) pro dosažení
účinnosti nasycení: ve skutečnosti čím delší je čas a styčná
plocha mezi vzduchem a vodou, tím více vody se odpaří
a tím více se sníží teplota vzduchu (zjevné teplo).
Odpařovací chladič vzduchu ColdAIR má vysokou účinnost
nasycení, která je dobrým základem pro chlazení i v případech, kdy je relativní vlhkost venkovního vzduchu kolem 70 %
(tabulka účinností - viz tab. 1).
Teplota vzduchu přiváděného do budovy se reguluje různými venkovními vzduchovými podmínkami, jak je uvedeno
v tabulce.

Všechny modely mají následující vybavení:
elektrický ventilátor s nízkou spotřebou,
systém pro přívod vody s elektrickým ventilem,
systém na rozvod vody s elektrickým čerpadlem,
odpařovací panely s vysokou účinností,
systém automatického vypouštění vody,
automatické čištění všech hydraulických systémů a odpařovacích panelů,
 zařízení pro upevnění jednotky k potrubí či stěně,
 zimní kryt na přání,
 elektronický regulátor.








Model
řada
STANDARD

Model
řada
HEALTH

Chladicí výkon
kW
(35°C/50% r.v.)

Průtok
vzduchu
m3/h

Typ
ventilátoru

Elektrický
výkon
kW

Rozměry
v mm
DxHxV

Hmotnost
v kg
prázdný / plný

FPA 5.0 Kitchen

-

12

1000-5000

axiální

0,45

1005x347x1070

55 / 75

FPA 109

FPA 109H

24

5000-10 000

axiální

0,9

1300x670x1300

60 / 75

FPA 159

FPA 159H

32

6500-13 000

axiální

1,2

1300x670x1300

63 / 78

TA 159

TA 159H

32

6500-13 000

axiální

1,2

1150x1150x1050

67 / 88

TA 209

TA 209H

49

10 000-20 000

axiální

1,8

1650x1150x1050

120 / 146

TA 209-2SD*

TA 209H-2SD*

49

10 000-20 000

axiální

1,8

1610x1150x1335

150 / 180

TA 309

TA 309H

66

13 500-27 000

axiální 2x

2,2

1610x1150x1335

135 / 163

TC 109

TC 109H

24

6500-10 000

radiální

1,6

1150x1150x1050

110 / 130

TC 209

TC 209H

49

10 000-20 000

radiální

3,2

1650x1150x1050

200 / 220

TC 209/250

TC 209H/250

49

15 000-23 000***

radiální 2x

4,5

1610x1150x1335

240 / 260

TC 209-F8**

-

49

10 000-19 000

radiální

3,2

2550x2100x1050

300 / 330

TC 209-G4**

-

49

10 000-19 000

radiální

3,2

2050x1600x1050

270 / 300

*Boční výstup vzduchu, **Filtrace, ***19 000 m /h - 250 Pa
Tab. 2
3
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Nová elegantní
a ekologická jednotka
Designová série KE s chladivem R32

www.impromat-klima.cz

Nástřešní jednotky nové generace typu Roof Line
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Nástřešní jednotky nové generace
typu Roof Line
Ing. Jaroslav Jirovský
Jednotky tohoto typu se vyrábějí již více než 30 let a protože jejich koncepce je nadčasová, přichází na trh jejich nová
generace (obr. 1 a tab. 1). Základem jednotky je klasická sestava pro přívod a odvod vzduchu s rekuperací tepla, směšováním v rozsahu 0-100 % a obtokem pro letní provoz. Jednotka je posazena na střešní sokl, který může být pro rovné,
šikmé i sedlové střechy. Výška soklu je volitelná, závisí to na
místním podnebí. Pokud je instalována v místech s vyšší sněhovou vrstvou v zimním období, dělá se sokl tak vysoký, aby
bylo možné otevírat revizní dveře. V nadstřešní části jsou filtry, rekuperátor, klapky a ventilátory. Celá skříň jednotky je
zhotovená z lehké slitiny AlMg3, což znamená že proti klasickým větracím jednotkám umísťovaným na střeše jsou tyto
jednotky o více než polovinu hmotnosti lehčí.
Pro instalace v obytných zónách lze jednotky doplnit na straně výfukového vzduchu o tlumič hluku, který zajistí velmi
nízké hlukové parametry.
Pod střechou je zavěšen vnitřní díl s nasávací mřížkou odpadního vzduchu, dohřívačem vzduchu a přívodní otočnou
tryskou Rotavent. Tryska má vlastní pohon pro její kontrolované otáčení. Tryska RotaVent má dosah výfuku až 30 m,
vodorovný poloměr dosahu vzduchu až 22 m. Tímto způsobem lze pro velkoplošné haly použít minimální počet větra-

1 venkovní klapka, 2 venkovní filtr, 3 přívodní ventilátor, 4 odvodní
ventilátor, 5 výfuková klapka, 6 obtok rekuperátoru, 7 deskový rekuperátor, 8 odtahový filtr, 9 sifon, 10 směšovací klapka, 11 přívodní/odvodní kanál, 12 střešní sokl, 13 průchod střechou, 14 odtahová mřížka,
15 dohřívač, 16 otočná tryska RotaVent nebo regulovatelná vířivá výusť
Obr. 1
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cích jednotek (obr. 2). Zcela zásadní je, že rychlost vzduchu
v pobytové zóně tj. 1,8 m od země, je pouhých 0,3 m/s.
Pro haly s nízkou výškou se používají pro distribuci přívodního vzduchu vířivé výustě s regulovatelným válcem.
Nové rozměry jednotek
parametry/velikost

035

063

080

130

vzd. výkon

3

m /h

3500

6500

8000

13 000

délka L

mm

2600

2880

2880

3300

délka Lmax

mm

3540

4120

4120

4940

šířka B

mm

1320

1580

1950

2240

výška H

mm

1700

1800

1800

2100

Tab. 1

Pokud je zapotřebí v daných prostorech i chladit, je součástí
vnitřního dílu vodorovný modul, ve kterém je namontovaný
dohřívač i chladič a na konci modulu opět otočná tryska RotaVent nebo vířivá výusť. Vodorovným umístěním chladiče
je zajištěn bezpečný odvod kondenzátu a nemůže tak dojít
ke stékání vody do prostorů haly.
Větrací jednotky Roof Line lze použít pro všechny velkoplošné a vysoké budovy jako výrobní haly, sportovní haly, dílenské haly, obchodní centra, logistické areály apod.
Větrací jednotky Roof Line mají integrovanou regulaci v nadstřešní části jednotky, veškeré prvky jsou kompletně prokabelovány, na stavbě se připojí pouze periferie (teplotní čidla,
ventil, čerpadlo). Při instalaci více jednotek se zapojují jako
master+slave. U velkých hal lze plochu rozdělit do několika
sekcí, součástí každé sekce je pak 1 jednotka master a zbytek
jednotek slave (kontakt na str. 22).
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JANKA Radotín výrobce
vzduchotechnické jednotky KLM RK
pro čisté prostory – využitelné
v ambulantních operačních sálech
Ing. Radka Čapková

Společnost JANKA Radotín a.s., výrobce vzduchotechnických a klimatizačních zařízení, v loňském roce připravila
pro své zákazníky nový typ jednotek využitelných ve zdravotnictví. Tento záměr byl vytvořen z praktického požadavku pro úpravu vzduchu malých prostor s vysokým nárokem
na jejich hygienu. Speciální sestavený typ jednotky (KLM RK
- obr. 1 a 2) je určen především pro čisté prostory, zákrokové operační sály, zdravotní střediska, všude tam, kde je nutné udržovat čisté prostředí a není požadováno velké množství čerstvého přívodního vzduchu. To je dnes požadováno
nejen ve specializovaných zdravotních zařízeních, ale tyto
prostory jsou i součástí administrativních komplexů. Mnoho budov je nyní koncipováno pro příjemný komfort pracovníků tak, aby byly zajištěny všechny služby s minimální
časovou ztrátou a jejich maximální dostupností.
Tato jednotka je flexibilní, navrhována dle individuálních
potřeb požadovaných parametrů a přizpůsobena prostorovému designu. Výhodou je maximální využití prostoru
přímo v místnosti, kde čistotu prostředí požadujeme. Je
snadno čistitelná a její povrchy lze jednoduše dezinfikovat. Kompaktní systém vyhovuje hygienickým požadavkům

pro použití ve zdravotnických zařízeních. Jednotka splňuje
všechny technické a hygienické požadavky jako jsou:
 třístupňová filtrace (F7 / F9 / H13);
 třída čistoty ISO CLASS 8 dle ČSN EN 14644-1;
 1200 m3/h až 1800 m3/h venkovního vzduchu (dle velikosti jednotky) objem přiváděného vzduchu 1 800 m3/h
(odpovídá sálu 30 m2 při 80 m3/h na m2).

Obr. 1

Obr. 2
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Provoz jednotky
Přiváděný vzduch je distribuován přímo ze zařízení přes
výstupní mřížku v podhledu do požadovaného čistého prostoru - zdravotní zařízení, ambulantní operační sál apod.
Přívod čerstvého vzduchu vytváří požadovaný přetlak
v prostoru a spolehlivě odstraňuje nečistoty, anestetické či
kouřové plyny. Požadovanou teplotu prostoru zajišťují vodní výměníky, nebo lze zde jako zdroj chladu a tepla využít
tepelné čerpadlo, které se umístí do venkovního prostoru.
Jednotku je možné dodat včetně řídicího systému MaR.
Tento kompaktní systém zajišťující hygienický provoz čistých prostor je moderní a komfortní nejen pro uživatele
a provozovatele, ale i pro snadný návrh a realizaci.
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Letošní novinky Vaillantu – 1. část
Ing. Libor Hrabačka
Společnost Vaillant Group (kontakt na str. 28) nabízí již
řadu let ve svém portfoliu rovněž tepelná čerpadla. Tento
sortiment se neustále rozšiřuje a samozřejmě také inovuje. Důkazem tohoto inovačního vývoje je tepelné čerpadlo
aroTHERM plus, novinka pro letošní rok, které je pokračovatelem velmi úspěšného tepelného čerpadla aroTHERM.
Firma Vaillant Group inovuje však nejen tepelné spotřebiče,
ale masivně investuje také do vývoje a výzkumu regulační
techniky. Odpovědí je zcela nový regulátor s označením sensoCOMFORT. Jedná se o zcela inovativní produkty, šetřící zejména naše životní prostředí.
Tepelné čerpadlo aroTHERM plus
Je v provedení vzduch voda pro venkovní instalaci, tzv. monoblokové konstrukce. Jedná se o kompaktní konstrukci,
která umožňuje úsporu místa při instalaci (obr. 1). Určeno je

Obr. 1 - Instalace tepelného čerpadla aroTHERM plus ve venkovním prostoru

nejen pro moderní topné systémy, ale díky jeho parametrům
jej lze použít i při modernizaci stávajících topných systémů.
Zvláštní charakteristiky
 Tepelné čerpadlo s přírodním chladivem R290.
 Výstupní teplota topné vody až do hodnoty 75 oC (bez použití přídavného zdroje).
 Teplota teplé vody až 70 oC.
 Kompresor s invertorovou technologií.
 PV + SG ready – připraveno pro fotovoltaiku.
 Aktivní chladicí funkce v letním období.
 triVAI – optimalizace nákladů na vytápění pomocí zadání
cen energií.
Tepelné čerpadlo obsahuje přírodní chladivo R290, které se
vyznačuje velmi nízkým potenciálem GWP = 3 (tzv. Global
warming potencial). Pro srovnání, např. chladivo R410a, použité v předchozím modelu, má hodnotu GWP = 2088. Toto
je jasný důkaz, že firma Vaillant Group se aktivně podílí na
ochraně životního prostředí a je to jasnou odpovědí na probíhající klimatické změny.
Jak již bylo uvedeno v úvodu článku, tepelné čerpadlo dosahuje vysokých hodnot nejen teplot topné a teplé vody,
ale rovněž vykazuje vysoké hodnoty energetické účinnosti
a topného faktoru. V tabulce 1 jsou uvedeny základní technické parametry celé výkonové řady.
Výrobek aroTHERM je charakterizován zcela novou kompaktní konstrukcí (obr. 2), vyznačující se také velmi nízkou
hlučností. Například ventilátor je umístěn v polystyrenovém
bloku, vrtule je aerodynamicky optimalizována a lamely výparníku mají speciální povrchovou úpravu se speciálním lakem (obr. 3). To vše vede k maximálnímu snížení hlučnosti.
Možnosti instalace tepelného čerpadla jsou velmi široké,
díky vysoké teplotě výstupní otopné vody. Proto je možné
provozovat tepelné čerpadlo aroTHERM plus i se stávajícím radiátorovým systémem, popř. kombinací podlahového
a radiátorového okruhu. Na obr. 4 je znázorněno hydraulické zapojení tepelného čerpadla včetně dalšího příslušenství,

Tab. 1 - Základní technické údaje
Tepelný výkon při A7/W35
Topný faktor COP při A7/W35
Chladicí výkon při A35/W18

Jedn.

VWL 55/6 A

VWL 75/6 A

VWL 125/6 A

VWL 125/6 A

kW

6,9

7,4

14,0

14,0

-

4,8

4,8

5,4

5,4

kW

4,5

6,4

10,8

10,8

C

Teplota topné vody

o

20–75

Elektrické napětí

V

230

230

230

400

Počet ventilátorů

-

1

1

2

2

Chladivo

-

1,3

1,3

Plnící hmotnost chladiva

kg

GWP

-
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R290
0,6

0,9
3
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Obr. 2 - Vnitřní konstrukce tepelného čerpadla,
pohled zpředu
Legenda:

Obr. 3 - Speciální provedení
lamel výparníku s povrchovou
úpravou (zobrazení s venkovním
teplotním čidlem)

1 výparník
2 ventilátor
3 měnič
4 elektronická jednotka
5 kondenzátor
6 oběhové čerpadlo
7 kompresor

jako např. hydraulická věž uniTOWER. V případě topného
systému se stávajícím zásobníkem, který není ještě nutno
vyměňovat, je vhodné použít zapojení s hydraulickým modulem (obr. 5). Obě příslušenství již obsahují také záložní
elektrický zdroj o výkonu 6, resp. 9 kW, trojcestný přepínací
ventil a v modulu uniTOWER je navíc zásobník teplé vody
o objemu 190 l. Samozřejmostí je další příslušenství, jako
jsou zásobníky teplé vody, akumulační zásobníky různého
objemu, konzole pro zavěšení tepelného čerpadla na stě-

Obr. 4 - Hydraulické schéma zapojení s hydraulickou
věží uniTOWER
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Obr. 5 - Hydraulické
schéma zapojení
s hydraulickým
modulem a externím
zásobníkem

nu atd. Neméně důležitou částí v příslušenství je regulační
technika. I v této oblasti dochází k vývoji a to potvrzuje regulátor senso CONFORT VRC720.
Systémový regulátor sensoCOMFORT VRC 720
Tento nový typ (obr. 6) se vyznačuje vylepšeným designem,
uživatelským komfortem a novými regulačními funkcemi.
Jedná se o systémový regulátor v ekvitermním provedení,
který je určen pro regulaci topných systémů, jak s tepelným
čerpadlem, tak i s ostatními tepelnými zdroji. Samozřejmostí
je kombinace s internetovou jednotkou VR 921 a tím možnost dálkově ovládat celý topný systém pomocí aplikace
multiMATIC App. Popis všech těchto možností, funkcí a konektivity bude rovněž uveden v druhém pokračování tohoto
článku v následujícím čísle časopisu Klimatizace.
Tento nový regulátor je společně s tepelným čerpadlem
vybaven novými funkcemi PV ready a SG ready. Jedná se
o funkce, které umožňují „chytré“ ovládání spotřebiče
v kombinaci s fotovoltaickým systémem (PV ready), popř.
ovládání z inteligentní energetické soustavy (SG ready
= Smart grid ready). Seznam všech tepelných čerpadel s touto vlastností je zřejmý z obr. 7.
Veškeré výše uvedené příslušenství usnadňuje jak vlastní

Obr. 6 - Ekvitermní regulátor sensoCOMFORT VRC 720

projektový návrh, tak následující instalaci. Pro koncového uživatele je zajištěn tepelný komfort s nadstandardním
ohřevem a vysoce hospodárným provozem. Všechny tyto
kroky, od návrhu přes realizaci až po vlastní užívání, potvrzují, že společnost Vaillant Group klade velký důraz na ochranu životního prostředí, co nejvyšší hospodárnost provozu
a komfortní užívání topného systému.


Obr. 7 - Logo SMART GRID ready + přehled tepelných čerpadel s touto funkcí (zdroj: https://www.waermepumpe.de/normen-technik/sg-ready/sg-ready-datenbank/)
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vytápění

ohřev TV

chlazení

Navrženo
pro změnu.

Tepelné čerpadlo skutečně šetrné
k životnímu prostředí.
aroTHERM plus.
Nová tepelná čerpadla aroTHERM plus vzduch/voda o výkonu
3-12 kW kombinují výjimečný výkon s maximální šetrností vůči
životnímu prostředí.
S hodnotou COP až 5,4 jsou tepelná čerpadla aroTHERM
plus mimořádně energeticky účinná a s hlučností 28 dB (A)
ve 3m vzdálenosti v tichém režimu umožňují instalaci i v hustě
zastavěných oblastech.
S použitým přírodním chladivem R290 a jeho velmi nízkým
potenciálem globálního oteplování (GWP 3) budete s aroTHERM
plus připraveni na budoucnost.

Více na www.vaillant.cz.

Přetlaky v čistých prostorách
Karel Doušek, Ing. Karel Doušek, CSc.
Správný přetlak v čistém prostoru brání vniknutí kontaminace z nečistého okolí a v některých případech zamezuje úniku zpracovávané aktivní látky do okolí. Přetlak
v čistých prostorech je pro farmaceutickou výrobu dán
předpisem VYR-32 SÚKL, který požaduje minimálně 1015 Pa mezi prostory různých tříd čistoty. Samozřejmě je
vždy požadován vyšší tlak v čistějším prostoru. Požadavky
na přetlaky v obecném čistém prostoru jsou definovány
normou EN ISO 14644-4 u nás harmonizovanou jako ČSN
EN ISO 14644,část 4, která požaduje přetlak minimálně
5-10 Pa.
Důležitou součástí kontroly funkce čistých prostorů je měření a monitorování přetlaků v kritických místech, které s vysokou spolehlivostí potvrzuje udržení i ostatních parametrů
prostorů.
Zásady návrhu přetlaků
V čistém prostoru musí být trvale udržovány přetlaky proti
navazujícím čistým prostorům nižších tříd čistoty a proti nečistému okolí, které zajistí dodržení definované třídy čistoty
prostoru.
Prostupy z čistého prostoru do nečistého okolí musí být provedeny tak, aby jejich používání nezpůsobilo nepřípustné
změny tlaku. Je třeba zajistit, aby při průchodu osob nebo
přemisťování materiálu mezi čistým a nečistým prostorem
bylo trvale zajištěno jejich oddělení. Oddělení se podle ISO
14 644 dosáhne přetlakem tj. dostatečným spádem tlaku
mezi čistým a nečistým prostorem i při otevření dveří propusti (dostatečný spád je 10-15 Pa podle VYR 32 nebo 5-10
Pa podle ISO), nebo byly prostory odděleny aerodynamicky
prouděním tj. v otevřeném otvoru musí být v celém průře-

zu rychlost větší než 0,4 m/s znemožňující zpětné vniknutí
kontaminace, ale současně nesmí klesnout tlaky v ostatních
prostorech.
Způsob oddělení přetlakem je nejběžnější a lze ho jak pro
osoby, tak i materiál jednoduše zajistit tím, že se k čisté
místnosti přiřadí „personální“ nebo „materiálová propust,“
tj. prostor s dvěma dveřmi, které se nesmí současně otevřít.
Pak je oddělení prostorů vyhovující a tlaky v nich se otevíráním jedněch dveří neovlivní. Jde o obvyklý způsob řešení
vyhovující všem předpisům.
Způsob oddělení prouděním bez poklesu tlaku v navazujícím
čistém prostoru je možné zajistit jen obtížně a používá se jen
pro některé účely.
Příklad přetlaků v nejjednodušším čistém prostoru třídy D
je ukázán na obr. 1.
Pro zamezení úniku nebezpečné látky (cytostatika ap.) se
ve speciálních případech užívá přerušení kaskády klesajících
tlaků v navazujících čistých místnostech jednou místností
s vyšším nebo nižším tlakem. Slangově se často místnost
s místním podtlakem nazývá „jáma“ a s přetlakem „hora“.
Příklad přetlaků pro ochranu okolí před únikem z prostoru
ředění CTS třídy D je ukázán na obr. 2.
Volba skutečných přetlaků v prostorech je úkolem projektanta čistých prostorů a vzduchotechniky a kritické posouzení návrhu přetlaků a směrů proudění by mělo být provedeno
v rámci Návrhové kvalifikace DQ (Design Qualifictaion) provedené před zpracováním prováděcího projektu prostorů.
V projektu čistých prostorů musí být kromě přetlaků
v jednotlivých místnostech uvedena i kritická místa,
v nichž budou pro kontrolu a monitorování kritických
tlaků instalovány kontrolní tlakoměry. Samostatným
problémem je vhodný návrh systému MaR, který zajistí

Obr. 1

Obr. 2
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udržení přetlaků během provozu. V žádném případě by
ale tlak neměl být regulován změnou průtoku přiváděného vzduchu.
Tlaková čidla pro kontrolu přetlaků
Vhodné tlakové čidlo je třeba volit podle rozsahu monitorovaného tlaku, požadované nejistoty měření a potřeby záznamu nebo signalizace hodnot (optická, zvuková). Systém monitorování přetlaků musí umožňovat i kontrolu a signalizaci
překročení varovných (alert) a akčních (alarm) mezí.
Při zobrazování tlaků mimo „provozní“ rozsah se obvykle používá následující podbarvení zobrazovaných hodnot:
 v provozním rozmezí:
zeleně;
 v mezi varovným a akčním rozmezím:
žlutě,
 pod a nad akčním rozmezím:
červeně.
Uvedená rozmezí se obvykle určují při zprovoznění a ověřují
při validaci prostorů.
Způsoby monitorování přetlaků
Monitorování přetlaků vizuálním odečtem lze učinit na mechanickém analogovém tlakoměru. Také lze použít mechanických analogových čidel instalovaných u kritických míst
(personální a materiálové propusti, hranice tříd), jejich vizuálního sledování a zápisu hodnot do deníku prováděného
personálem před zahájením a po ukončení práce (směny).
Pokud by šlo o trvalé monitorování a záznam kritických tlaků ve
výrobě, určitý počet mechanických čidel doplňuje instalace elektronických převodníků tlaku a jejich výstupy (kanály) jsou následně elektronicky zpracovávány. Čidla musí být vhodně zvolena,
umístěna a hadičkami připojena k místům měření tlaků.
Je zřejmé, že správnost měření jednotlivých tlaků je dána stabilitou a správností převodu jak vstupního tlakového čidla,
tak i navazující větve elektronického systému zpracovávajícího jeho elektrický signál. Elektronický systém zpracování
dat („měřicí ústředna“) musí umožňovat zadání a chráněné
uložení „kalibračních“ konstant tj. správné nastavení převodu vstupního elektrického signálu na výstup ve formě měřeného tlaku. Kalibrační konstanty obvykle umožňují pro každý
kanál volit posun nuly a strmost převodní přímky. Důležitý
je i způsob zobrazení a ukládání naměřených dat (interval
a kapacita paměti) a forma výstupu (tabulkový, grafický).
Tlaková čidla a zpracování dat
Vhodné je třeba volit podle rozsahu monitorovaných tlaků
a požadované nejistoty měření. Lze použít i čidlo s displejem pro přímé místní ukazování měřené hodnoty.
U elektronického čidla je třeba zvážit rozsah pracovních teplot a stabilitu převodu (drift nuly a změna převodu s napáje-

Obr. 3
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cím napětím a teplotou), s čímž podstatně souvisí cena čidla.
Každý kanál měření tlaku je tvořen čidlem (převodníkem
tlak/proud, tlak/napětí, atd), které je zapojeno do vstupu
„měřicí ústředny“ s ukládáním dat a ukazováním měřených
hodnot.
Připojení uvedeného analogového elektronického čidla
s proudovým výstupem ke vstupu „měřicí ústředny“ je ukázáno na obr. 3.
Měřicí ústředna může být vytvořena z PC doplněného potřebnými vstupy, výstupy a programovým vybavením nebo
lze použít komerční jednoúčelové zařízení.
Program měřicí ústředny musí zajistit výpočet tlaku P z výstupního analogového signálu čidla:
P=MX+B,
kde M je sklon převodní přímky,
kde X je vstup linky (napětí, proud),
kde B je offset (posun).
Mimo čidel s analogovým výstupem se používají i čidla s přímým digitálním výstupem typu RS 232 nebo RS485, která
nevyžadují uvedený přepočet.
Příklad čidla s digitálním i analogovým výstupem a displejem ( Cressto SPD231R5UB) je ukázán na obr. 4.
Pro použitelnost výsledků monitorování tlaků je důležitá
vhodná volba zpracování dat z čidla, tj. interval vzorkování
a případné „vyhlazení“ krátkých překmitů, integrací nebo
klouzavým průměrem.
Do systému zpracování dat je třeba zahrnout signalizaci překročení mezí. Jde o spodní a horní meze „provozního rozmezí“ tlaku tj. varovné (alert) limity a alarmové (alarm) limity
popsané výše.
Tyto limity je třeba odborně posoudit a zvolit jak pro režim
plný chod, tj normální provozní stav, tak i pro režim útlum
vzduchotechniky prostorů.
Odběry tlaků
Místa odběrů tlaků („sondy“) je třeba vhodně volit a zamezit
jeich ucpání a vnikání cizích předmětů včetně čisticích prostředků (roztoků). Lze použít např vhodné vývodky ve stropě nebo
vhodně ukončené (zahnuté dolů) ve stěně. Kritickým problémem jsou vhodné hadičky (materiál, průměr, tloušťka stěny),
které se mohou v ohybech časem „zlomit“ a uzavřít průchod
vzduchu nebo ztratit těsnost a uvolnit se na vývodkách. Čidlo
pak měří nereálný tlak ačkoli samo může mít i platnou kalibraci.
Při měření tlaku proti „venku“ je třeba vhodně volit a uspořádat referenční místo „venkovního“ tlaku, což lze provést
více způsoby jako jsou např.:
 
odvětraná výtahová šachta, pokud není výtah trvale
v provozu;
 
dvě propojená místa na protějších stěnách budovy (se
stínicími štítky);
 
vhodně umístěný komínek s CAGI hlavicí na střeše;
 
chodba před čistými prostory se „stálým“ tlakem neovlivňovaná provozem budovy;
 
odvětraný mezistrop nad prostory s „nulovým“ přetlakem.
Při připojení referenčního místa k čidlům je vhodné integrační tlumení kolísání tlaku např. vložením velkého objemu
(nádoby) do přívodní hadice od odběru venkovního tlaku.
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Ověření systému monitoringu tlaků
Po instalaci systému monitoringu tlaků je třeba ověřit správnost funkce systému dokumentovanou kvalifikací a následně opakovaně za provozu provádět potřebné kalibrace.
V každé větvi (kanálu) systému monitoringu tlaků je třeba
ověřit zejména:
 
správné nastavení rozsahu čidla ve vztahu k elektrickému výstupu (u některých čidel lze změnit rozsah např.
napětí 0-10V = 0-100 Pa nebo 0-200Pa);
 
správnost zapojení míst odběrů tlaku vzhledem k popisu
a zobrazení výstupů v systému;
 
správnost ukazování a ukládání dat měřených tlaků
v systému monitoringu;
 
kalibrace větve systému.
Kalibraci analogové větve monitoringu lze provést dvěma
níže uvedenými způsoby.

Kalibrace vstupu každé větve bez čidla
Tento postup lze jednoduše použít jen pro čidla s analogovým výstupem.
Kalibrace vstupu každé analogové větve (kanálu) systému monitoringu se provede připojením napěťového/
proudového kalibrátoru na vstup příslušného kanálu
monitoringu a odečet výsledného tlaku na výstupu monitoringu.
Výsledkem je „kalibrační list,“ kde se uvede napětí/proud
na vstupu kanálu a tlak na příslušném výstupu monitoringu
(odečet z displeje nebo výtisk dat). Jeho přílohou je kalibrační list čidla.
Nutnou podmínkou platnosti této kalibrace je:
 
ověření správnosti zapojení míst odběrů tlaku vzhledem
k popisu a zobrazení výstupů v systému;
 
platný kalibrační certifikát samotného čidla, které bude
ke vstupu připojeno.

Kalibrace větve (kanálu) monitoringu včetně čidla
Tento postup lze použít pro čidlo s analogovým i digitálním
výstupem.
Kalibrace každé větve (kanálu) systému monitoringu se provede po připojení tlakového kalibrátoru na vstup příslušného čidla a odečet výsledného tlaku na výstupu systému
monitoringu (někdy se tato kalibrace v praxi nepřesně nazývá kalibrací čidla). Výsledkem je „kalibrační list“, kde jsou
uvedeny tlaky měřené tlakovým kalibrátorem s hadičkami
zapojenými k čidlu a tlaky na příslušném výstupu monitoringu (odečet z displeje nebo výtisk dat).
Nutnou podmínkou platnosti této kalibrace je ověření správnosti zapojení míst odběrů tlaku vzhledem k popisu a zobrazení výstupů v systému.

Kalibrace tlakového čidla
Nově instalovaná čidla s elektrickým výstupem mají mít kalibrační certifikáty, z nichž pro pracovní rozsah (bod) měření
plyne celková nejistota a odchylka měření do 2 Pa.
Je zřejmé, že kalibrační certifikát samotného tlakového čidla
nezaručuje správnost měření tlaku příslušnou větví systému
monitoringu a pro ověření funkce je třeba prověřit:
 
správnost zapojení míst odběrů tlaku vzhledem k popisu
a zobrazení výstupů v systému;
 
správnost ukazování a ukládání dat měřených tlaků
v systému monitoringu;
 
kalibraci čidel a větví systému monitoringu.
Je zřejmé, že Kalibrační certifikát samotného čidla nezaručuje správnost měření tlaku monitorovacím systémem.
Závěr

Obr. 4
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Správně navržené a monitorované přetlaky jsou v systému
čistých prostorů nutnou podmínkou udržení deklarované
třídy čistoty. Při návrhu přetlaků je třeba splnit požadavky
norem pro čisté prostory ČSN EN ISO 14644 (zejména část 4
návrh, uvádění do provozu a provozování) a předpisů SÚKL
zahrnující specifiku požadavků čistých prostorů pro farmaceutickou výrobu. Je důležité správně volit místa odběrů
tlaků zejména „venkovního“ tlaku a podle účelu prostorů,
správně volit kritická místa monitorování přetlaků a volit
buď systém vizuální kontroly
mechanických měřidel, nebo
elektronický monitorovací systém s elektronickými čidly. Vždy
je třeba zajistit periodickou kontrolu a kalibraci instalovaného
systému (ne pouze čidel).
Po instalaci nebo změnách systému monitoringu tlaků je třeba vždy ověřit správnost funkce
systému dokumentovanou kvalifikací a následně opakovaně
za provozu provádět potřebná
ověření funkce a kalibrace. 
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DREKOMA – optimální vlhkost
vzduchu pro lidi i techniku
Ing. Vladimír Harazím, CSc.,1, Ing. Emil Širůček 2
Zajímavým fenoménem na mnoha technicky zaměřených
veletrzích a výstavách bývá zařízení umístěné ve stánku
společnosti DREKOMA. Vnějším a viditelným projevem jeho
činnosti je produkce čehosi, co připomíná lehký dým nebo
mlhu. Jednatel společnosti Ing. Vladimír Harazím, CSc., se
velmi erudovaně rozhovořil o významu vlhkosti obsažené
ve vzduchu nejen pro dýchání, ale také pro dobrý výsledek
technologických procesů v mnoha průmyslových provozech.
Pane Harazíme, mnohý z nás už byl vystaven velmi suchému
prostředí a má v paměti subjektivní pocity. Co se v takovém
případě děje z fyziologického pohledu?
Lidé většinu času tráví v uzavřených prostorech. Proto je
velmi důležité vytvořit a udržet optimální mikroklima uvnitř
budov jak pro zdraví a dobrý zdravotní stav, tak i pro výkonnost při práci.
Optimální mikroklima je stav prostředí vyznačující se příjemnou pokojovou teplotou a také správným podílem vody
ve vzduchu (relativní vlhkostí). Relativní vlhkost vzduchu by
měla být v rozsahu od 40 do 60 %. V chladných ročních obdobích ale klesá pod 30 %. Tím způsobuje např. vysychání
sliznic, což zhoršuje samočištění dýchacích cest a vede k snížení odolnosti proti různým virovým onemocněním.
Zvláště kombinace suchého vzduchu v uzavřeném prostoru
a znečištění pevnými částicemi, např. prachem je pro zdraví
lidí nanejvýš nepříznivá. Újmu utrpí nejenom zdraví lidí, ale
také zařízení budov, například může docházet až k poškození interiérů, poškození zařízení (dřevěné podlahy, nábytek,
obrazy apod.).

Příliš nízká relativní vlhkost vzduchu vede také k vzniku elektrostatického náboje. Při relativní vlhkosti vzduchu pod 40 %
může elektrostatický výboj (jiskra) způsobit rušení, poruchy
nebo i poškození elektronických zařízení, popřípadě překvapit osoby štiplavým seknutím při dotyku s uzemněným
předmětem.
Jak vlhkost vzduchu ovlivňuje procesy v průmyslu? V jakých
provozech je vliv vlhkosti nejvýraznější?
Technologické procesy v průmyslu zpravidla potřebují prostředí s určitými vlastnostmi. Například v prostředích s požadovanou velkou čistotou vzduchu je třeba sledovat koncentraci pevných (prachových) částic. Některé procesy jsou zase
závislé na obsahu vody ve vzduchu – jednak z hlediska vzniku elektrostatického náboje, jednak pro zachování vlastností
vstupních surovin, a také pro kvalitní průběh technologických operací. Zvlhčováním vzduchu se zlepšují a udržují stabilní vlastnosti materiálu a výrobků během výroby a skladování, současně se vzduch ochlazuje a čistí od pevných částic.
Vlivem nízké vlhkosti dochází také k poškozování výrobků
a materiálů. Nejvíce ohrožené je dřevo, papír, textilie a další
hygroskopické materiály.
Vlhkost vzduchu má zásadní význam při veškeré práci se
dřevem, v papírnách a tiskárnách, v textilním průmyslu, v lakovnách, při konzervování a skladování potravin, v muzeích,
v elektrotechnice, elektronice a počítačové technice, v zemědělských chovech atd.
Pro prostory s příliš suchým vzduchem jsou ideálním řešením
zvlhčovací systémy, které automaticky udržují relativní vlhkost
vzduchu v daném prostoru v optimálním rozsahu 40 až 60 %.
Jak takové zvlhčování funguje?
Zvlhčování obecně znamená vpravit do vzduchu v daném
prostoru takové množství vody, aby se zvýšila relativní vlh-

Obr. 1 - Vysokotlaký rozprašovač vodního aerosolu Orbit Wing
instalovaný ve stísněném prostoru vzduchotechnického kanálu
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Obr. 2 - Zvlhčovač MERLIN® PURUS pracující na principu ultrazvuku spotřebuje průměrně pouze 0,092 kWh energie na každý
kg vody rozprášené do vzduchu. Ve srovnání s parními systémy
zvlhčování uspoří až 93 % nákladů na energii
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kost na požadovanou hodnotu. Zvlhčovat lze například tak,
že se do vzduchu vypouští vodní pára (tzv. parní zvlhčování),
velmi účinné a efektivní jsou zvlhčovací systémy založené
na vysokotlakém rozprašování vody, kdy je voda rozváděna
speciálními certifikovanými hadicemi k jednotlivým rozprašovacím modulům s tryskami (obr. 1.), technicky na vysoké
úrovni je generování drobných kapének vody působením ultrazvuku (obr. 2). Při vysokotlakém zvlhčování, systém z výšky rozprašuje do prostoru vodní mlhovinu tvořenou drobnými kapičkami o velikosti kolem 1 µm. V suchém vzduchu se
drobné kapky rychle odpařují do plynného stavu, a tím se
zvyšuje relativní vlhkost vzduchu. Na změnu skupenství vody
se spotřebovává teplo, což má za následek snížení teploty
vzduchu; je to tzv. adiabatické chlazení.
Ultrazvukové zvlhčování ovšem potřebuje ke správné činnosti demineralizovanou vodu, jejíž konduktivita je asi
10 µS/cm2, což řadí ultrazvukové zvlhčování vzduchu k finančně nejnáročnějším zvlhčovacím technologiím. Je však
nenahraditelné v případech, kdy jinou techniku nelze použít,
např. v technologických linkách krytých kapotáží, s velkými
nároky na přesnost obsahu vody, i s proměnnou a řízenou
vlhkostí po délce linky. I takto náročné požadavky zákazníků
na řízení vlhkosti dokáže ultrazvukový systém splnit, ať jde
o technologii obsahující elektronické obvody, nebo o kynutí
těsta.
Kde jste získal znalosti a dovednosti v oblasti zvlhčování vzduchu? Jaká je historie a současnost společnosti DREKOMA?
Před několika desítkami let jsem vystudoval Vysokou školu
dřevařskou ve Zvolenu. S postupem doby jsem získal kvalifikaci soudního znalce v oborech zpracování dřeva, dřevařské
stroje a zařízení, dřevostavby apod. Někdy na začátku 90. let
jsem v Salzburgu na výstavě hledal kvalitní přístroje pro využití při mojí činnosti soudního znalce. Zaujala mě rakouská

firma Merlin Technology (obr. 3), která tu nabízela bezhrotové vlhkoměry, nezanechávající vpichy v měřeném materiálu.
Po rozhovoru s ředitelem panem Reisingerem jsem si odvážel jeden vlhkoměr na testování – a to byl začátek našich obchodních vztahů. Později jsme na našem trhu prodávali vlhkoměry Merlin Technology v objemu bezmála milion korun
ročně. Koncem 90. let kolegové ve firmě Merlin dokončili
vývoj zvlhčování a já dostal nabídku rozšířit portfolio měření
vlhkosti o zařízení pro zvlhčování. Jsou nabídky, které se neodmítají. Toto byla jedna z nich. Měla perspektivu, protože
suchý vzduch škodí skoro všem a skoro všude. Nějaký čas
trvalo, než jsme tuto techniku uvedli na trhu a ukázali odpovědnému managementu firem, že tudy vede cesta k odstranění problémů a škod způsobených suchým vzduchem.
V roce 1999 jsem založil nástupnickou firmu DREKOMA s. r. o.
(kontakt na str. 34–35). V České republice i na Slovensku je
jen málo odvětví, ve kterých by firma DREKOMA společně
s Merlin Technology nezvlhčovala.
Co byste doporučil těm, kteří vědí, že příčinou jejich potíží je
příliš suchý vzduch?
Nejlepší zákazník je ten, který ví, co chce. Ale i když neví,
ale jen tuší, že by se měl zbavit suchého vzduchu, může se
obrátit na nás a využít poradenské služby. Situaci prověříme
na místě a navrhneme řešení. Někteří technologové, často
usoužení starostmi s technickým zařízením, které stále někde „drhne“, možná nevědí, jak malý krůček je k řešení obtíží
s technikou. Zvlhčovat vzduch.
A co zaměstnanci? Těm by měl suchý vzduch vadit víc než
robotům.
No samozřejmě. Otázka suchého vzduchu a jeho vlivu na
pracovní prostředí se v některých podnicích dostane až na
jednání odborů. A přitom zvlhčování vzduchu zabije dvě
(Pokračování na str. 36)

Obr. 3 – Kolektiv pracovníků
fi. Merlin
Technology
včele s jejím
prezidentem
Johanem
Reisingerem
(vpředu pátý
zprava);
vpředu třetí
zleva jednatel
společnosti
Drekoma Vladimír Harazím
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Zvlhčování vzduchu není
luxus, ale nezbytnost!
Nízké investice pro vysoké výnosy –
to je zvlhčování Merlin.
Investice do systémů MERLIN® Technology vám
šetří peníze již od první hodiny po nainstalování
a uvedení do provozu…

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

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

+
+
+
+
+
+
+
+

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

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

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

DREKOMA, s.r.o. – zastoupení pro ČR a SR
Pražská 636, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
+420 603 520 148, +420 608 580 950
info@drekoma.cz
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Víte, že….
Zvlhčování vzduchu pro lepší zdravotní stav
Příliš suchý vzduch způsobuje
•
•
•
•
•

Potíže s udržením pozornosti - koncentrovanosti
Únavu
Dýchací potíže
Bolesti hlavy
Snížení pracovní výkonnosti

•
•
•
•

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

Vzniká klima vhodné pro výskyt virů

Větší počet nemocných

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

Klesá pocitový faktor

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

Chronická onemocnění

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

Poruchy hlasu

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

Kožní choroby

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

Vysušená sliznice očí

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

Víte, že….
Všeobecné přínosy zvlhčování vzduchu
Optimální podmínky pro
•
•
•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•
•
•

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

Zvýšení

Snížení

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

(Pokračování ze str. 33)

mouchy jednou ranou: vyřeší problém s technologickým zařízením a současně i se zdravotními potížemi zaměstnanců.
Jak dlouho trvá, než se v místě namontování zvlhčovacího
zařízení projeví změna?
Radikální změnu prostředí lze pozorovat během čtyř pěti
hodin po uvedení zvlhčovacího systému do provozu – třeba
i zkušebního. Za tak krátkou dobu pocítí změnu k lepšímu jak
technologické zařízení, tak osoby pracující v daném prostředí,
zejména ty, které zvlášť citlivě reagují na změnu kvality vzduchu (obr. 4). Změna stavu se objektivně ukáže monitorováním
teploty a relativní vlhkosti, ale směrodatné údaje vyplývají
také z údajů o kontrole kvality výrobků, ať už se verdikt týká
správnosti adiabatického chlazení marmelády nebo výrazného zlepšení kvality velkoplošného tisku, anebo dvojnásobného zvýšení pevnosti spoje s polyuretanovým lepidlem.
Změna je znát také ve výrobě elektronických zařízení, kde při
relativní vlhkosti vzduchu větší než 45 % přestane statická
elektřina ničit drahé polovodičové součástky.
Jak je to s energetickou náročností zvlhčování?
Pro zvlhčení velmi suchého vzduchu je zapotřebí vnést do
prostoru např. 400 g vody na 1 m3 vzduchu. Technologie
Merlin dokáže přidat do vzduchu 1 litr vody při spotřebě
energie asi 5 až 10 Wh, což je o několik řádů méně než 1
kWh spotřebovaná na odpaření stejného množství vody při
parním zvlhčování.
Energetická náročnost vysokotlakých systémů zvlhčování je
4 až 5 Wh na přenos 1 litru vody do vzduchu, ultrazvukové
systémy spotřebují 3 až 5 Wh. Jde-li o kombinovaný systém
voda-vzduch, který vyžaduje výrobu stlačeného vzduchu, je
energetická náročnost na litr vody 80 až 90 Wh.
Pokud jde o adiabatické chlazení, které jde ruku v ruce
s uvedeným zvlhčováním, je nejlepší porovnat náklady na
energii systému Merlin s náklady na klasickou klimatizaci,
je-li nainstalovaná. Systémem Merlin dokážeme snížit pocitovou teplotu o 10 až 11 °C (objektivní měření teploměrem
přitom zaregistruje pokles o 4 až 6 °C). Jako příklad propo-

čtu můžeme uvažovat takto: 150 litrů vody rozprášené do
vzduchu systémem Merlin během jedné hodiny uchladí po
tuto dobu klasický zdroj tepla o výkonu 100 kW. Takováto
bilance v praxi způsobuje, že firmy, které mají nainstalován
systém Merlin Technology, ponechávají klasickou klimatizaci jen jako doplňkovou a po většinu času primárně využívají
adiabatické chlazení, tj. nízkonákladový režim založený na
přirozeném odpařování vody. Teprve když už tato metoda
chlazení nestačí, nastupuje běžná klimatizace. Ta pro uchlazení tepelného výkonu 1 kW potřebuje na vstupu elektrický
výkon skoro 2 kW, oproti systému Merlin Technology, kterému pro stejný výsledek postačí např. 100 W nebo několik
málo stovek wattů.
Jak vidíte budoucnost a vývoj v oboru zvlhčování vzduchu?
Stále se uvádějí do provozu, anebo již fungují, technologická zařízení, která pro bezchybnou činnost potřebují určitou
relativní vlhkost vzduchu. Stále jsou budovy, ve kterých žijí
a pracují lidé, jimž suchý vzduch způsobuje potíže. Takže
zvlhčovací zařízení mají perspektivu. A čeká nás další segment trhu – nemocnice a jiná zdravotnická zařízení. Dosud
panovala mylná domněnka a mýtus, že ve zdravotnických
zařízeních se může použít pouze parní zvlhčování. Společnost Merlin Technology se touto otázkou intenzivně zabývala a ukázala, že studené zvlhčování se co do zdravotní nezávadnosti staví na stejnou úroveň jako parní zvlhčování. Tento
výsledek potvrdily i nezávislé orgány. Zejména při nižších
teplotách vzduchu je studené zvlhčování méně zranitelné
a energeticky méně náročné.
A nakonec otázka z nejdůležitějších. Kam se může obrátit
ten, kdo by se rád zbavil příliš suchého vzduchu na profesionální úrovni?
Vlhkostí vzduchu a jejím řízením se profesionálně zabýváme
více než dvě desetiletí. A úspěšně, s velkým množstvím referencí. Jen se podívejte na www.drekoma.cz.

1/

Jednatel fi. DREKOMA,

2/

Redaktor FCC PUBLIC

Obr. 4 - Zvlhčovač a destratifikátor Merlin má odstředivý rotor, který vyvolává
pomalé vertikální promíchávání vzduchu, a současně rozděluje zvlhčený vzduch
paprskovitě. Systém zabraňuje vrstvení horkého vzduchu u stropu a redukuje
spotřebu energie

36

KLIMATIZACE

Příklady uplatnění procesních
plynových ohřívačů vzduchu
Ing. Václav Šubrta
Firma ICS-Praha s.r.o. (kontakt na str. 40) je tradičním dodavatelem nejen plynových ohřívačů vzduchu pro klasické
vzduchotechnické vytápění a větrání, ale také významným
dodavatelem ohřívačů vzduchu pro různé technologické
účely a další průmyslové aplikace. Článek uvádí širokou škálu možností použití a zákaznických úprav ohřívačů vzduchu
MTP včetně konkrétních příkladů.
Konstrukční řešení procesních ohřívačů vzduchu MTP vychází ze standardních ohřívačů vzduchu, tzn. základem jednotky je tří nebo čtyřtahový výměník spaliny-vzduch. Výměník
se sestává se ze spalovací komory a trubkového výměníku.
Ohřívače se vyrábějí ve výkonovém rozsahu 20-4000 kW
a umožňují tak velmi široké uplatnění v mnoha technologických aplikacích. Vlastní výměník se vyrábí z různých materiálů podle způsobu použití od běžných konstrukčních ocelí
přes potravinářské nerezy až po žáropevné materiály včetně
jejich kombinací. Konstrukční provedení výměníku zajišťuje
vysokou účinnost kombinovanou s maximální životností;
jsou používány vždy silné materiály, které zvyšují mechanickou odolnost výměníků proti termickému pnutí a také odolnost vůči postupnému vyhořívání materiálu.

S použitím výměníků MTP, tzn. bez styku ohřívaného vzduchu se spalinami, je možné ohřát vzduch až na výstupní
teplotu vzduchu 350°C. To je možné dosáhnout cirkulací
vzduchu přes technologické zařízení nebo použitím vysokoteplotního bypassu, kde vzduch cirkuluje pouze kolem výměníku. Celá jednotka tak zajišťuje ohřev vzduchu o libovolnou teplotu, tedy např. ohřev venkovního vzduchu v zimním
období o teplotě -20°C na požadovaných 250°C na výstupu
z jednotky.
Konstrukce opláštění je dána konkrétním použitím ohřívače
– opláštění může být pro aplikace s nízkou výstupní teplotou
tvořeno rámem z hliníkových profilů se sendvičovými panely
(s minerální izolací 40 mm), svařovaným rámem z ocelových
profilů se sendvičovými panely nebo jsou ohřívače doplněny
o druhou izolaci libovolné tloušťky, obvykle do 300 mm.
V další části jsou uvedeny konkrétní příklady a řešení ohřívačů pro různé technologické aplikace
Lakovací boxy
Pro lakovny se používají ohřívače vzduchu MTP v mnoha provedeních a pro různé účely. Nejobvyklejší aplikací je použití

Obr. 1 – Využití plynového
ohřívače vzduchu v povrchových úpravách (lakovací box)
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Obr. 4 – Jednotka k využití v nafukovacích halách
Obr. 2 – Uplatnění plynového ohřívače v zemědělském sušení

Obr. 3 – Jednotka pro ohřev kameniva

jednotek MTP jako přívodních jednotek pro lakovací boxy
pouze s ohřevem vzduchu. V těchto případech je jediný nestandardní požadavek přesná regulace teploty výstupního
vzduchu, neboť výměna vzduchu v lakovně je obvykle velmi
vysoká (často až 100x za hodinu) a výkyvy teploty způsobené např. vypínáním hořáku, kdy opětovný start trvá minimálně cca 80 s se výrazně projeví na teplotě v lakovací kabině.
Ohřívače MTP, na přání dodávané spolu s autonomní regulací vyvinutou přímo pro jednotky MTP, dokáží díky použití
bypassu a jeho vhodné regulaci držet výstupní teplotu v potrubí za jednotkou v rozmezí cca +- 2°C od požadované teploty a to při všech obvyklých teplotách vstupního vzduchu.
Jako přívodní jednotky pro lakovací boxy se obvykle používají jednotky MTPAL s rámem z hliníkových profilů, konstruované právě jako převážně větrací zařízení, doplněné o regulaci a další příslušenství.
Sušící prostory a pece pro povrchové úpravy
Sušící prostory vyžadují vyšší teploty, pohybující se obvykle v rozmezí 800-200°C. Jednotky MTP, používané v těchto

Obr. 5 – Uplatnění jednotky v sušárně mléka
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provozech, jsou spolu se sušárnou buď v cirkulačním režimu,
kdy jednotka nasává vzduch ze sušícího tunelu a po ohřátí jej
tam opět vydechuje, nebo v přívodním režimu v procesech,
kde je třeba odvádět škodliviny a přivádět čerstvý vzduch.
Podle požadované teploty mají ohřívače upravený ventilátorový díl a materiálově upravený výměník. Jednotka je často
integrována do vlastního sušícího boxu.
Přívodní jednotky jsou obvykle vybaveny vysokoteplotním
bypassem pro vnitřní recirkulaci vzduchu k dosažení požadované teploty. Dle výstupní teploty se obvykle používá druhá izolace jednotky kvůli snížení ztrát a dodržení bezpečné
povrchové teploty.
Vypalovací a sušící prostory pro vysoké teploty
Pro různé technologie, např. vytvrzování různých směsí, sušení stavebních hmot, keramický průmysl apod. jsou používány jednotky MTP s výstupní teplotou až 330°C. Vzhledem
k produkci škodlivin při sušícím procesu jsou často používány
jako přívodní, tzn. jsou osazeny vysokoteplotním bypassem
a sekundární izolací. Vzhledem k nutnosti izolace je bypass
integrován do skříně jednotky.
Zemědělské sušení
Sušení zemědělských plodin obvykle nevyžaduje příliš vysokou teplotu (do 80°C), vyžaduje ale velké množství vzduchu
a vysoký instalovaný výkon. Jednotky MTP vyráběné pro
tyto sušárny mají výkon až 4500 kW a množství vzduchu až
180 000 m3/h. Těchto parametrů je dosahováno díky trojventilátorovému uspořádání, které zajišťuje chlazení
i enormně dlouhému výměníku. Jednotky pro sušení zemědělských produktů jsou obvykle osazeny ještě vysokoteplotním bypassem, který funguje zároveň jako regulační pro
sušení různých druhů plodin a také vzhledem k velkým výkonům předřazeným rekuperačním chladičem spalin, který
zvyšuje účinnost celého zařízení.

Vysokotlaké aplikace
Pro specifické zařízení je nutný vysoký tlak vzduchu, často ve
spojení s vysokou teplotou. Typickým příkladem jsou betonárky, kde na rozmrazování kameniva v zásobnících je třeba
tlak cca 6000 Pa s výstupní teplotou přes 100°C. Jednotky
MTP dodávané pro betonárky jsou mimo vysokoteplotního
bypassu osazeny externím vysokotlakým ventilátorem.
Ostatní technologická zařízení
Mimo uvedené příklady existuje množství dalších méně
obvyklých procesů s možností použití speciálních ohřívačů
vzduchu MTP. Jako příklad je možné uvést jednotky instalované ve výrobních linkách v sušárnách oleje ve výrobě
klimatizačních výměníků, kde je z důvodu zamezení kondenzace sušených odpadních par nutné udržovat teplotu nad
bodem kondenzace při vysokém výstupním tlaku pro dosažení správné funkce sušících trysek.
Přímý ohřev vzduchu
Ohřívače MTP se vyrábějí také ve variantě s otevřeným výměníkem, kde jsou spaliny míchány s ohřívaným vzduchem při zachování nízkoemisního provozu tlakových hořáků. Tyto přímé
ohřívače nacházejí uplatnění například v rozmrazovacích tunelech v překladištích nebo různých technologických ohřevech,
kde spaliny nemohou ovlivňovat kvalitu sušeného produktu.
Možností použití je celá řada. Jednotky MTP jsou mimo popsaných procesů a povrchových úprav využívány ve sklářských a keramických provozech, výrobnách cihel a dalších
stavebních materiálů, slévárnách, zinkovnách a mnoha dalších výrobních procesech. Zjednodušeně lze říci, že plynové ohřívače vzduchu MTP lze použít všude tam, kde je pro
výrobní proces potřeba dodávka a výroba horkého vzduchu

(viz obr. 1 až 6).

Obr. 6 – Využití jednotky v železničním rozmrazovacím tunelu
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Tepelný výkon 15 – 3 000 kW
Množství vzduchu až 150 000 m3/hod.
Výstupní teplota až 350 °C
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Nový vodní výměník tepla pro jednotky
PACi lze využít v klimatizačních systémech
Igor Walter
Divize Panasonic Heating & Cooling, zaměřující se na výzkum
a vývoj energeticky efektivních řešení pro chlazení a vytápění, uvedla na trh nový výměník tepla pro řadu komerčních
jednotek PACi s chladivem R32 (obr. 1). Jako první na trhu
nabízí možnost použít vodní výměník v klimatizačních systémech pro chlazení nebo ohřev vody.
Parametry nového vodního výměníku
Parametry nového vodního výměníku pro jednotky PACi
R32 umožňují ve srovnání s VRF systémy zmenšit objem HFC
chladiva v okruhu. Nové řešení je také efektivní alternativou při náhradě stávajících zdrojů tepla a chladu pro vodní
systémy. Uvedení nového produktu na trh je dalším krokem
v plánu Panasonic 2050 Environmental Vision, kladoucí si za
cíl snížit produkci skleníkových plynů a zvýšit podíl energie
z obnovitelných zdrojů.
Výměník pro jednotky řady PACi R32 má hloubku pouhých
205 mm. Nabízí flexibilní, prostor šetřící řešení, a je tak
ideální pro využití v projektech menších komerčních prostor, jakými jsou např. kanceláře nebo prodejny. Výměník
lze instaloval na podlahu nebo na stěnu a ušetřit tak dle
požadavku uživatele podlahovou plochu. Díky hmotnosti
pouhých 27 kg může jednotku naistalovat jeden člověk
a pro uchycení na stěnu stačí dvojice šroubů. Snadnou

údržbu po instalaci zaručuje přímý přístup k elektronice
a rozvodům.
Některé možnosti využití vodního výměníku
Výměník pro jednotky řady PACi R32 dovoluje připojit potrubí chladiva s maximální délkou až 90 m a představuje tak
vhodné řešení pro projekty s dlouhými rozvody, kde nelze
použít tepelná čerpadla Panasonic Aquarea vzduch/voda,
u nichž je délka potrubí chladiva omezena do 50 metrů.
Může být rovněž použit v kombinaci s Panasonic CO2 systémy, které často využívají malé prodejny pro chlazení potravin.
O divizi Panasonic Heating & Cooling
Panasonic vyrobil první klimatizační jednotku již v roce 1958
a v současné době patří k lídrům na trhu s vytápěcí a chladicí
techniky. Každoročně vyrábí přes 200 milionů kompresorů
a jeho produkty se prodávají ve 120 zemích světa. Panasonic
se specializuje na inovativní řešení pro 4 oblasti – vytápění
a klimatizace pro rodinné domy, kanceláře, firmy a průmyslové areály. Společnost klade důraz na kvalitu svých řešení,
jejich funkční a moderní design i na dodržování nejpřísnějších standardů a norem – především pokud jde o vysokou
energetickou účinnost a snižování ekologické zátěže a hlučnosti nabízených řešení (kontakt na str. 42).


Obr. 1
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Navštivte nás!
Hala: 2
Stánek: 237

Ve společnosti Panasonic jsme vyrobili první klimatizační jednotku již v roce 1958 a v současné době patříme k lídrům na trhu s vytápěcí a chladicí technikou pro
rodinné domy, firmy i průmyslové areály. Začátkem března představíme na veletrhu Aquatherm Praha 2020 v areálu PVA EXPO PRAHA naše nejnovější produkty!
Chybět nebude náš nový chladicí systém na bázi CO2 nebo nejnovější generace tepelných čerpadel Aquarea, kterou vyrábíme v Plzni. Náš stánek s číslem 237
najdete v hale 2, těšíme se na vás!

Kombinace EC technologie
s aerodynamickými lopatkami
Ing. Aleš Jakubec
V oblasti ventilace, klimatizace a chlazení často konstruktéři zjišťují, že jsou ventilátory instalované v jejich zařízeních
hlučnější nebo méně účinné, než se očekávalo. Ve většině
případů jsou na vině podmínky instalace, které mohou mít
negativní dopad na spotřebu, výkon i hlučnost. Oběžné kolo,
motor, řídicí elektronika a skříň ventilátoru jsou optimalizovány z hlediska účinnosti a hlučnosti a podmínky instalace
by v klimatizačních jednotkách neměly být zanedbávány.
Specialista na motory a ventilátory, společnost ebm-papst,
(kontakt na str. 45) a věnuje vývoji svých produktů značné úsilí. Řada radiálních ventilátorů RadiPac byla rozšířena
o nové modely ve velikostech od 630 do 1000 mm (obr. 1).
Díky mnoha aerodynamickým vylepšením pracují všechny
ventilátory této řady s širokým rozsahem optimální výkonnosti a mají také další praktické vlastnosti. S výkonem od
500 W do 12 kW a velikostí od 250 do 1000 mm lze nyní
dosáhnout vzduchového průtoku až 40 000 m³/h.
Znovuobjevení oběžného kola – nyní s aerodynamickými
lopatkami
Účinnost motorů již výrazně překračuje hodnoty požadované výkonnostní třídou IE4. Vyšší účinnost motoru však není
zárukou odpovídající celkové účinnosti systému. V případě,
že se má skutečně využít veškerý potenciál pro úsporu energie, je nutné brát v potaz kromě motoru také oběžné kolo,
skříň a následně i podmínky instalace.
S ohledem na tento cíl provedli inženýři společnosti ebm-papst kompletní aerodynamickou optimalizaci ventilátorů

Obr. 1 - Řada RadiPac se rozšiřuje o nové modely. Díky výkonu
od 500 W do 12 kW a velikostem od 250 do 1000 mm lze nyní
dosáhnout vzduchového průtoku až 40 000 m³/h
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RadiPac se zvláštním zaměřením na přívod vzduchu, polohu motoru v oběžném kole, profil lopatek a průtok vzduchu
oběžným kolem. Následně pak navrhli sací dýzu pro oběžné
kolo a aerodynamicky optimalizovali lopatky. Polohu motoru v oběžném kole upravili tak, aby bylo dosaženo dokonalého kompromisu mezi kompaktností ventilátoru a aerodynamicky nejvýhodnějším umístěním.
Hliníkové lopatky v oběžných kolech zajišťují vyšší účinnost
(obr. 2), oběžné kolo RadiPac Airfoil je navíc lehčí a tvrdší.
Snížily se tlakové ztráty na vstupu a pomocí integrovaného
difuzoru se zlepšily i charakteristiky na výstupu. Snižují se
tak odchylky a tlakové ztráty při instalaci ventilátoru v klimatizační jednotce (obr. 3).
Čtverec z kruhu - praktický krychlový design
Přemýšlelo se také o praktických stránkách jako jsou přeprava
a instalace ventilátorů. Průměry nad 630 mm mají díky tomu
stohovatelný krychlový design, který je výhodný při instalaci,
zaručuje bezpečnost během přepravy a vzniká i méně odpadu
z obalů. Lze je také namontovat jak s vodorovnou, tak svislou
hřídelí motoru. Konstrukce umožňuje izolovat ventilátor od okolí
pomocí pryžových izolátorů tak, aby byl zajištěn ještě tišší provoz.
V závislosti na podmínkách instalace jsou stále k dispozici
také radiální ventilátory s osvědčenými podpůrnými konzolami (obr. 4).
Tato opatření zvýšila účinnost ventilátorů RadiPac o více než
13 % oproti předchozím modelům.

Obr. 2 - Počínaje průměrem 310 mm mají oběžná kola nové hliníkové lopatky pro lepší účinnost. Vývojový diagram vpravo ukazuje
rozdělení tlaku; nízký tlak je zobrazen modře a vysoký červeně
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Obr. 3 - Pokud jsou v klimatizačních zařízeních nainstalovány optimalizované ventilátory, snižují se odchylky i tlakové
ztráty

Obr. 4 - Od průměru 630 mm se uplatňuje krychlový design. V závislosti na podmínkách instalace jsou stále k dispozici
také radiální ventilátory s osvědčenými podpůrnými konzolami

Široký rozsah optimální výkonnosti
Všechna tato opatření zvýšila účinnost ventilátorů RadiPac o více
než 13 %. Široký rozsah optimální účinnosti spolu s celkovou statickou účinností 68 % navíc umožňuje ventilátorům pracovat s minimální spotřebou energie prakticky v každém pracovním bodě. Nehrozí ani nepříjemná překvapení, pokud jde o hluk (obr. 5).

aplikacích si mohou uživatelé zvolit kabel s menším průřezem pro napájení ventilátoru.

Plánovaný pracovní bod systému se může měnit například
změnami v potrubí nebo kvůli postupnému ucpávání filtrů
v zařízení AHU. Základem široké škály optimální účinnosti
ventilátorů RadiPac je pak ideální souhra všech komponentů
ventilátoru. S jejich dobrou účinností, jednoduchým ovládáním
a malými rozměry vynikají tyto radiální ventilátory se středním
tlakem při použití v mnoha vzduchotechnických zařízeních.
Aktivní PFC
Obecně lze říci, že když několik EC ventilátorů pracuje paralelně, aktivní PFC (power factor correction = korekce účiníku) může chránit před nežádoucími harmonickými složkami. PFC převádí impulsní vstupní proud EC motorů na
sinusový proud, který je pak přesměrován tak, aby byl ve fázi
s napětím. Tím je umožněno splnění příslušných požadavků
normy EN 61000-3-2 bez konstrukčních úprav. Současně se
minimalizují nejvyšší hodnoty vstupního proudu a v mnoha

Jednoduché uvedení do provozu pomocí technologie
plug & play
Praktické zkušenosti opakovaně ukázaly, že jsou moderní EC
motory u ventilátorů energeticky mnohem účinnější než konvenční AC motory, které se ve vzduchotechnice stále často
používají. Ke zvýšení popularity technologie EC přispěla také
nová nařízení jako německá „Energiesparverordnung“ (nařízení o úsporách energie, zkráceně „EnEV“) a směrnice ErP
(směrnice o výrobcích souvisejících se spotřebou energií).
Uvedení EC ventilátorů RadiPac do provozu je jednoduché,
nejsou nutná nákladná doladění ani dodatečná opatření na
uzemnění a stínění, protože řídicí elektronika je s motory
EC v dokonalém souladu. Díky plynule nastavitelné regulaci
otáček, která je pro EC motory typická, lze výkon ventilátoru
přesně přizpůsobit individuálním potřebám pomocí komunikace přes vstup 0–10 V nebo MODBUS RTU.
Více informací lze nalézt na www.ebmpapst.cz, www.ebmpapst.com/en/ nebo na veletrhu Aquatherm 2020, který se
koná ve dnech 3.–6. 3. 2020 v areálu PVA Letňany v Praze
(stánek č. 221, hala 2).


Obr. 5 - Široký rozsah optimální účinnosti spolu s celkovou statickou účinností až 68 % umožňuje ventilátorům fungovat s minimální spotřebou energie prakticky v každém pracovním
bodě a zabraňuje nepříjemným překvapením, co se týče hluku
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RadiPac.
Specialista na
nekonečný objem vzduchu.
Vysoce účinné radiální EC ventilátory pro modulární řešení
FanGrid: Neexistuje nic, co by RadiPac nedokázal.
ebmpapst.com/modularity

Bezchybně integrované
Nová čidla firmy Belimo
S vlastním kompletním sortimentem čidel Vám firma Belimo nabízí všechny prvky HVAC z jedné ruky. Čidla pro
měření teploty, vlhkosti, kvality vzduchu a tlaku jsou koncipovány pro dosažení bezproblémové kompatibility se
všemi důležitými automatizačními systémy budov. Mezi další výhody patří:
• snadná instalace díky bezšroubovému zaklapávacímu krytu a odnímatelnému uchycení
• konformita dle NEMA 4X / IP65 a UL pro sofistikované aplikace ve venkovních a průmyslových prostředích
• snadné uvedení do provozu a parametrování přes komunikační protokoly BACnet a Modbus
• úspory času a nákladů díky zapojení bez potřeby nářadí a ochraně elektroniky před špatným zapojením
• 5 let záruka a nejvyšší kvalita spojené s prvotřídním servisem a podporou
My udáváme standardy – www.belimo.eu

BELIMO CZ, Severní 277, 25225 Jinočany
Tel. +420 271740523, Fax +420 271743057, info@belimo.cz, www.belimo.cz

Start do nové galaxie internetu věcí
Ing. Jiří Hanus
S příchodem průmyslu 4.0 jsou kladeny nové a nové požadavky na jednotlivé prvky i na celé systémy, které jsou
součástí výrobních, transportních, energetických aplikací
a technického zařízení budov. Společnost Ziehl-Abegg (kontakt na 2. str. obálky časopisu), která určuje směr technologického vývoje s cílem nabídnout svým zákazníkům to
nejlepší v oboru, prezentovat vlastní řešení komunikace
a správy těchto prvků. Klientům se tak nabízí zabezpečené
datové prostory s vysoce inteligentními funkcemi ve své
nové digitální platformě ZAbluegalaxy (obr. 1), specializující
se na ventilační, řídicí a pohonnou techniku.
Nejnovější inteligentní motory ECblue jsou vybaveny těmi nejlepšími senzory, které snímají aktuální stav ventilátorů nebo
celého systému. Podobně, jako další produkty Ziehl-Abegg
z oblasti regulace, umožňují sdílet svá data s nadřazeným systémem pomocí připojení do sítě a díky tomu jsou schopny
využívat nejmodernější trendy prediktivní údržby. Budoucnost inteligentních motorů ECblue a dalších prvků s využitím
ZAbluegalaxy nabízí nejjednodušší možnou cestu, jako trvalé
a bezpečné monitorování a prediktivní údržbu s rychle spravovatelnými analýzami dat. Díky cloudovému úložišti a několika kliknutím lze získat přehled o všech zařízeních připojených
do sítě, jejich stavu a procesech, pohodlně a jasně z jakékoliv
části světa. Nová generace ECblue motorů dokáže měřit teplotu motoru, aktuální příkon, otáčky a také mechanické vibrace, což je velmi důležité pro vyhodnocování jak aktuálního
stavu, tak predikci budoucího stavu, a nabízí tedy i možnost
včasného plánování servisních zásahů.
S inteligentními cloudovými technologiemi se získají jediným
kliknutím veškeré důležité informace o svých síťových zařízeních v reálném čase (obr. 2). Dálkové monitorování vám automaticky poskytuje včasné varování e-mailem, SMS nebo
pomocí aplikace WhatsApp. Zákazníci se mohou připojit k ZAbluegalaxy pouze s jedním síťovým zařízením zvaným Gateway. Toto zařízení slouží jako brána pro komunikaci ve směru
do internetu po LAN nebo Wi-Fi, a jednotlivými zařízeními,
nejčastěji pomocí velmi rozšířeného komunikačního rozhraní
MODBUS. Tato Gateway zpracovává informace z jednotlivých
zařízení a převádí je do balíčků, které odesílá do cloudového
úložiště pomocí komunikačního protokolu MQTT specifikovaného jako protokol machine-to-machine (M2M) / „Internet of
Things“. Protože pouhá znalost současného stavu nemusí být

Obr. 2 - Schéma komunikace ZAbluegalaxy

dostačující, ZAbluegalaxy ukládá a zachovává historii měřených
dat a nabízí jejich vyhodnocení v časové ose, což je další velmi důležitá výhoda, kdy tato data slouží pro plánování údržby,
nebo určení předpokládané zbytkové životnosti. Celkově tedy
nabízíme komplexní informační systém pro výrobce a správce
zařízení v oblasti vzduchotechniky a techniky pohonů.
Díky platformě ZAbluegalaxy mohou výrobci a dodavatelé
vzduchotechnických zařízení získat možnost sledovat a vyhodnocovat stav ventilátorů v rámci záručního a pozáručního servisu, bez nutnosti investovat do vývoje vlastního IT
řešení. Další výhodou může být možnost licencovat sdílení
údajů s koncovými uživateli, například údržbou nebo facility
managementem. Vzhledem k předpokládanému budoucímu
vývoji průmyslu 4.0 je ZAbluegalaxy navrhována tak, aby byla
schopna komunikovat nejen se zařízeními Ziehl-Abegg, ale za
předpokladu, že bude možná vzájemná komunikace, je možné Gateway naprogramovat i pro jiná zařízení. Pro případ, kdy
zákazník provozuje vlastní cloudové řešení, je ZAbluegalaxy
schopno komunikovat systémem cloud to cloud, a předávat
tak získané informace. V současnosti probíhá testování a nasazení platformy ZAbluegalaxy v reálných aplikacích a provozech, za přispění významných partnerů Ziehl-Abeggpo celém
světě, kteří využívají uvedené výhody.


Obr. 1 – Platforma ZAbluegalaxy
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Prostupy pro klimatizace
a vzduchotechniku v armovaném betonu
Roman Dušek

Moderní doba, používané stavební systémy, požadavky na
rychlost výstavby, ale i čistota odborně provedené práce
vyžadují nové a moderní systémy i v oboru instalací. Pro
všechny činnosti v již hotové stavbě je vždy limitující použití
vody a právě z tohoto důvodu se stále častěji objevují nové
systémy schopné řezat nebo vrtat i armovaný beton za sucha. Moderní systémy jádrového vrtání umožňují za určitých
okolností použití speciálních strojů, ale i odpovídajících nástrojů pro suché jádrové vrtání.
Nové možnosti moderní doby
Průkopníkem těchto nových typů vrtných motorů byla před
několika lety firma BAIER, která jako první do své ruční jádrové vrtačky integrovala micro-příklep (obr. 1). Dnes se
tyto systémy používají více jak šest let a my tyto systémy
dodáváme od třech výrobců - BAIER, CARDI a WEKA, které
zastupujeme v ČR a SR včetně kompletního servisu. Našimi
nejčastějšími odběrateli těchto zařízení pro jádrové vrtání
jsou právě odborné firmy provádějící instalaci klimatizací,
vzduchotechniky, plynu, vody nebo elektřiny. Důvodem použití těchto technologií jsou právě potřeby odborných firem
z vašich řad. Po měsíčním používání a zhodnocení efektivity

řadí mezi hlavní výhody nového vybavení především úsporu
času, čistotu práce a v konečném výsledku i úsporu peněz.
Kvalitní nástroj jako základ všeho
Můžete mít sebelepší stroj, ale pokud nemáte odpovídající nástroj je všechno k ničemu. V tomto směru se souběžně s dodávkou nových strojů pro suché jádrové vrtání věnujeme také
vývoji a testování nových typů diamantových segmentů pro
suché jádrové vrtání. Diamantové nástroje jsou jedna z věcí, na
kterých si velmi zakládáme a za skoro třicet let, kdy působíme
na stavebním trhu, máme mnoho zkušeností s výběrem správného řešení. Za vším stojí mnoho času, sil a někdy až marných
pokusů, ale vždy je naším cílem vše dotáhnout do konečné fáze
ke spokojenosti zákazníka. Jen za poslední tři roky jsme otestovali více než čtrnáct typů korunek od šesti dodavatelů a dnes
můžeme s čistým svědomím říct, že jsme systém od doby vzniku a nasazení prvních typů jádrových korunek, které byly přímo
určené pro tento typ vrtání, přivedli k dokonalosti (obr. 2).
Vrtáme to s příklepem
Při použití běžného příklepu z kladiv SDS+ nebo SDS-Max,
by došlo k poškození diamantového segmentu jádrové korunky, rozštěpením diamantového zrna a následné ztrátě
funkce vrtání včetně snížení životnosti diamantové korunky.
Ve výjimečných případech může dojít k vylomení segmentu
i s částí ocelového těla vrtné korunky. Výše uvedené důvody
byly námětem k vymyšlení takového systému, který využije
sílu příklepu, ale nepoškodí diamantovou korunku a využije maximálně její potenciál. Micro-příklep (obr. 3) tohle vše
splňuje a úžasně pomáhá v jádrovém vrtání takto tvrdých
a kompaktních materiálů při jádrovém vrtání za sucha s odsáváním. Samozřejmostí je i využití těchto strojů při suchém

Obr. 1

Obr. 2
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Obr. 4

jádrovém vrtání běžných typů stavebních materiálů. Nově
pak naše úsilí směřuje k využití vrtání za sucha i při vrtání
přírodního kamene nebo smíšeného zdiva starých staveb.
Zásady vrtání za sucha, jediná opravdová šance na úspěch
Vybavení je důležité, ale větší a dost možná i důležitější část
úspěchu je dodržování zásad pro jádrové vrtání. Pokud budeme hovořit z praxe, je to více než 50 procent a pro plně funkční nasazení je potřebné mít odborně zdatné zaměstnance,
dostatečně výkonný vysavač s automatickým oklepem (obr.
4) a v neposlední řadě dodržování obecně platný znalostí pro
jádrové vrtání. Vše potřebné obdrží každý z našich zákazníků
při zakoupení každého vybavení a s osobním předání stroje.
Umíme vrtat otvor o velikosti 252 mm armovaného
betonu za sucha
V dnešní nabídce vrtání armovaného betonu za sucha s jádrovou technikou umíme nabídnout kompletní zařízení včet-

Obr. 5
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ně odpovídajícího typu vrtných korunek do 252 mm, vrtných
stativů, kotvící techniky a vysavačů. V oblasti diamantových
nástrojů je pravda taková, že nejčastějším dodávaným průměrem jsou korunky o průměru 52 mm (pro jednu klimatizační jednotku) a 57 mm (pro dvě klimatizační jednotky). Některé z instalací dvou jednotek potřebují průměr 67 mm, ale na
tom už nesejde, protože vše potřebné máme skladem. Další
oblíbené průměry jsou 82 mm, 102 mm, 122 mm a 152 mm.
Průměrová řada korunek začíná u průměru 32 mm a po
10 mm odstupech pokračuje do průměru 252 mm. Výjimku
právě tvoří korunky pro firmy z oboru klimatizací používající
průměry 57 mm a 67 mm.
Čas na změnu
Čas jsou peníze a zkušenosti našich zákazníků, kteří již tyto
zařízení používají, to jen dokazují. Naše nové technologie
postupně nahrazují u našich zákazníků průrazové vrtáky SDS-Max a dávají jim nové možnosti za stejný čas udělat více
práce a hlavně čistě a bez zbytečného hluku nebo otřesů.
Většímu rozšíření pak pomáhá i osobní zkušenost a reference těch, kteří již zařízení vlastní, a upřímný a opravdový zájem jejich konkurence. Není totiž jádrové vrtání jako jádrové
vrtání (kontakt na 3. str. obálky časopisu).


Obr. 6
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Aquatherm Praha 2020
- výjimečná událost oboru
technického zařízení budov
Martin Pavlata

Letošní Aquatherm (kontakt na str. 51), který se uskutečňuje ve dnech 3. až 6. března 2020 v pražských Letňanech (viz
obr. 1 a 2 – záběry z Aquathermu 2018) je opravdu výjimečnou událostí oboru technického zařízení budov. A to i zásluhou firem působících v oboru a zúčastněných na veletrhu.
Součástí veletrhu bude také čtyřdenní doprovodný program
věnovaným aktuálním tématům. Během odborných přednášek, kulatých stolů a panelových diskuzí se bude věnovat

Obr. 3

tématům ohledně budoucnosti plynu, výměny kotlů, větrání, hospodaření s dešťovou a odpadní vodou, zelených fasád
a střech, GDPR a EET pro řemeslníky a mnoho dalšího.

Obr. 1

Dvoudenní Konference SRI 100 % (obr. 3) bude zaměřená
především na tři oblasti – integrované řízení a správa budov,
kvalitní vnitřní prostředí a budovy s téměř nulovou spotřebou energie - a přinese nejen všechny dostupné informace k evropské směrnici o energetické náročnosti budov, jež
vyústí v roce 2020 v zákonnou povinnost splnění podmínek
pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie, ale zároveň
návštěvníky přenese ve stejném čase a místě prostřednictvím zástupců renomovaných firem i do praxe.
Univerzitní centrum pro energeticky efektivní budovy ČVUT
nás nechá nahlédnout do Českého pavilonu na světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji, do kterého je instalován autonomní systém S.A.W.E.R., který dokáže i v extrémně suchém
a horkém klimatu vyrábět vodu ze vzduchu a využívá přitom
pouze sluneční energii. Mimo jiné představí i inovace v solárních systémech, mikroelektrárnu WAVE – kotel, který vyrábí
teplo i elektřinu a mnoho dalšího.
Jako první v historii zajistili pořadatelé veletrhu pro členy
České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě možnost získat návštěvou veletrhu a doprovodného programu až 4 body v rámci projektu Celoživotního
vzdělání ČKAIT.

Obr. 2
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Vstup na veletrh je při registraci na oficiálních stránkách
veletrhu stále zdarma. A zdarma je také k dispozici pro
návštěvníky veletrhu jednoduchá aplikace pro čtení QR
kódů z exponátů, aby si mohli jednoduše uchovat veškeré
informace, kontakty na prodejce a fotografie pro další využití. 		
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3. – 6. 3. 2020

PVA EXPO PRAHA

23. Mezinárodní veletrh technického zařízení, techniky prostředí
a technologií pro energeticky efektivní budovy

Pořadatel veletrhu:

Developed by:

www.aquatherm-praha.com

Pár poznámek k cenám tepla
Kateřina Chaloupková
Bydlení v paneláku má oproti rodinnému domu z hlediska vytápění jednu nespornou výhodu, topení hřeje a není nutné se o nic
starat. Žádné běhání do kotelny kvůli přikládání, obvolávání plynařů, jestli někdo konečně dorazí udělat revizi. Ale jak to tak bývá,
za komfort se platí a v některých lokalitách dokonce tak moc, že
za vytápění ústředním topením se platí stejně, jako kdyby se např.
doma topilo elektrickými přímotopy, více než 700 Kč za 1 GJ.
Dobrou zprávou pro všechny odběratele dálkového tepla, kteří
musí při placení záloh sahat hlouběji do kapsy, je snížení sazby
DPH za teplo z 15 % na 10 % od 1. 1. 2020. Ceny tepla pro domácnosti tak díky tomuto opatření zůstanou v letošním roce
neměnné nebo vzrostou minimálně.
Vyplatí se tedy investovat do vybudování vlastní kotelny nebo
je lepší odebírat teplo z teplárny? Otázka, která každým rokem
nabývá na významu. Platby za teplo jsou stále více rozhodující
zátěží, která pro některé vlastníky, především pro důchodce,
může být i likvidační.
Odpověď není tak jednoznačná, jak se může zdát. Různé podmínky panují nejen napříč celou Českou republikou, ale i v rámci
jednotlivých krajů. Důvodem jsou nejen vlastnické podíly v teplárenských společnostech a stav teplárenské sítě či použité palivo,
ale také v současnosti často diskutované emisní povolenky.
Zatímco v Jihomoravském kraji se cena 1 GJ dálkového tepla
obecně pohybuje vysoko nad hranicí 600 Kč a odpojení od teplárny je tak jasnou volbou, naproti tomu na Pardubicku se investice do tepelných čerpadel v době záruky rozhodně nevrátí.
Například Plzeň, která se dlouhodobě udržuje na spodních příčkách žebříčku cen tepla, v roce 2018 spojila městskou teplárnu
s holdingem miliardáře Daniela Křetínského. Po slíbené tříleté
fixaci cen se tam očekává jejich razantní nárůst a zástupci bytových domů již teď podnikají kroky k jejich odpojení.
Hlavní město Praha má průměrnou cenu tepla z CZT kolem 600
– 700 Kč vč. DPH za 1 GJ. Část města vpravo od řeky zásobují horkovody z mělnické elektrárny a levou část vytápějí lokální primárně plynové zdroje. Cena se tak pohybuje na celorepublikovém
průměru 630 Kč za 1 GJ. Pražané navíc kromě úspor uvádějí jako
důvod pořízení vlastní kotelny zhodnocení svých nemovitostí.
Abychom si vytvořili představu, zda se nacházíme v lokalitě
s drahým nebo levným teplem, uvádíme tabulku (viz. tab. 1)
s příklady z jednotlivých krajů České republiky.
Vzhledem k tomu, že poplatky za vytápění, teplou vodu a elektřinu tvoří významnou položku v rozpočtu našich domácností,
tak každého z nás zajímá, jak můžeme v této oblasti ušetřit.
Omezení větrání, zavírání hlavic na radiátorech a koupání se
ve studené vodě rozhodně není řešením komfortním, navíc při
současném systému rozúčtování ani nepřinese kýžené výsledky.
Sleva od teplárny je spíše příběh z pohádky než reálná představa. Častým krokem tedy bývá snižování úniků tepla, tzn. zateplení fasády, výměna oken, rekonstrukce střech a další opatření
vedoucí ke snížení tepelné ztráty bytového domu. Rozhodnutí
jistě správné, ale jedná se o nemalou investici s velmi dlouhou
dobou návratnosti. A když nemáme ve fondu oprav našetřeno
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Další regiony
v ČR

Průměrná
cena tepla
z CZT za 1 GJ

Středočeský kraj

Pardubický kraj
Pardubice,
Chrudim

521 Kč

Jihočeský kraj

Příbram

730 Kč

Beroun

707 Kč

Jindřichův
Hradec

716 Kč

Kladno

616 Kč

Strakonice

658 Kč

Mladá
Boleslav

567 Kč

České
Budějovice

600 Kč

Kraj Vysočina

Plzeňský kraj
Klatovy

684 Kč

Třebíč

498 Kč

Plzeň

513 Kč

Jihlava

669 Kč

Olomoucký kraj

Karlovarský kraj
Mariánské
Lázně

702 Kč

Karlovy Vary

630 Kč

Ústecký kraj
Děčín

696 Kč

Chomutov

636 Kč

Ústí nad
Labem

585 Kč

Liberecký kraj
Liberec

660 Kč

Jablonec
nad Nisou

584 Kč

Královéhradecký kraj
Náchod

679 Kč

Hradec
Králové

535 Kč

Olomouc

620 Kč

Šumperk

581 Kč

Jihomoravský kraj
Hodonín

690 Kč

Brno

635 Kč

Zlínský kraj
Zlín

640 Kč

Moravskoslezský kraj
Nový Jičín

708 Kč

Opava

661 Kč

Ostrava

602 Kč

(k 1. 1. 2019, zdroj: AC Heating, Energetický regulační úřad)

Tab. 1

dostatek finančních prostředků, povede to spíše k vyšší zátěži
než ke snížení záloh.
Obecně platí, že pokud se cena 1 GJ tepla pohybuje nad 600 Kč,
investice do vlastního zdroje tepla se vyplatí. Prosté náklady na
teplo vyrobené tepelným čerpadlem jsou cca 250 Kč za 1 GJ. Po
započtení nákladů do fondu na obnovu topného zdroje, odpisů
a rezervního fondu vychází cena 1 GJ tepla cca 400 Kč.
Při cenách tepla, které se pohybují nad 600 Kč za 1 GJ, je nejefektivnější investice do tepelných čerpadel. Ze zkušenosti
víme, že dokonce v případě financování investice do tepelného
čerpadla úvěrem, lze splácet nový zdroj tepla pouze z uspořených peněz za teplo. Následně si mohou majitelé bytů zálohy
na teplo významně snížit a současně vytvářet dostatečnou rezervu na obnovu topného zdroje s tepelným čerpadlem. 

KLIMATIZACE

JÁDROVÉ VRTÁNÍ
armovaného betonu

s pomocí diamantového jádrového vrtání to není žádný
problém, ale za sucha? Ano, jde to i za za sucha,

protože nové typy vrtných motorů a diamantových
korunek pro JÁDROVÉ VRTÁNÍ s MICRO-PŘÍKLEPEM
vám umožní vrtat rychle, bezotřesů, bezprašně a hlavně

PROFESIONÁLNĚ

ZA SUCHA!

“My jsme profesionálové a
Vy budete s námi také”

www.bld.cz
více jak
30 let
zkušeností

Vrtačka BAIER BDB 829 s
adaptérem pro suché vrtání

Radi Vám osobně poradíme..

EFCO Swiss

…a vždy najdeme ideální řešení!
BL Diamond s.r.o., náměstí Kláštení 3, 417 05 Osek, dusek@bld.cz, tel.: (+420) 777 045 300

ADIABATICKÉ SYSTÉMY CHLAZENÍ

Výhody
adiabatického
chlazení ColdAIR

• intenzivní výměna vzduchu v budově,
• 100 % nového vzduchu,
• filtrace vzduchu,
• chlazení vzduchu,
• možnost větrání během chladnějšího období roku,
• možnost chlazení v zónách a možnost různé úrovně chlazení v různých místech,
• nízké náklady na chladící systém, nízké provozní náklady, nízké náklady na údržbu,
• nízká spotřeba energie,
• absence chladících plynů, žádné negativní dopady na životní prostředí,
• zlepšení hygienických podmínek na pracovišti.
Kontakt:
PaPP, spol. s r.o., Za Tratí 1154, 686 01 Uh. Hradiště
Tel.: +420 777 756 081, +420 572 551 360
E-mail: pappuh@pappuh.cz, kotyza@pappuh.cz
www.pappuh.cz

