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JANKA na českém trhu již 150 let
Redakce
Společnost JANKA Radotín (obr. 1) má za sebou velmi dlouhou historii. Je nejvíce známa v oboru vzduchotechniky a to
oprávněně, protože přes všechna úspěšná i složitá období,
po celou dobu své existence především vyráběla vzduchotechnická zařízení.
Na začátku všeho byly ventilátory. První ventilátory vyrobil sám zakladatel firmy pan Jan JANKA; avšak zda opravdu
sám či se svými spolupracovníky už asi dnes přesně nezjistíme. V každém období svého vývoje vyráběla firma i další výrobky. Po vzniku firmy to byly sušárny, teplovzdušná topení,
transformátory, ale i pračky prádla a mnoho jiných výrobků,
které se vzduchotechnikou nesouvisely. Ani dnes není JANKA
pouze výrobcem vzduchotechnických zařízení. Její důležitou
součástí je výroba atypických průmyslových výměníků tepla
a speciálních ventilátorů. Většina výrobků je sice využívána
ve stavebnictví, ale rozhodně důležitým oborem pro uplatnění všech výrobků JANKY a navazujících služeb je oblast
energetiky. Tento fakt byl také impulsem, jenž zaujal již před
čtyřmi lety nové majitele, kteří převzali firmu v ne příliš dobré kondici, ale jejich nadšení a přesvědčení, že tradiční česká
značka JANKA se navrátí do doby její velké slávy, se stala pro
ně velkou výzvou. Se změnou majitele započalo nové období
firmy.
Jak hodnotí toto období a své působení ve firmě její spolumajitel pan Ladislav Cheben?
JANKA je firma, která má významnou historii a jsem přesvědčen, že rozhodnutí vstoupit a bojovat o její záchranu mělo
smysl. Naší velkou motivací bylo
navrátit JANCE postavení významného strojního výrobce, navázat
na historicky úspěšná období, kdy
její kvalitní výrobky byly součástí
jak nových, tak rekonstruovaných
budov, zajišťovaly bezporuchový
chod technologií, kdy tržní podíl
firmy významně převyšoval jiné
dodavatele.
Stabilizační proces byl velmi
náročný. Cílem bylo zefektivnění
výroby, významné zvýšení produktivity práce, zvýšení kvality všech
výrobků i poskytovaných služeb,
oživení obchodní aktivity, vyhledávání nových zákazníků a partnerů. To se v relativně krátké době
podařilo. Dalším bodem, který
jsme museli vyřešit, byla inovace výrobků, jejich rozvoj. Přitom
se nám podařilo i rozšíření námi
poskytovaných služeb především
Obr. 1
v oblasti energetiky.
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Osobní přístup, motivace, odbornost, zkušenosti a znalosti pracovníků byly hlavními faktory, které pomohly firmě k její stabilizaci a dalšímu rozvoji. Zaměřili jsme se na
získávání velkých projektů, především dodávky vzduchotechnických zařízení v průmyslových objektech, speciální
provedení výrobků, které zajišťují kvalitní vnitřní prostředí v oboru energetiky, včetně filtrace v jaderných elektrárnách, dodávky tepelných výměníků pro všechny typy
technologií. Rozšířili jsme a nabízíme komplexnější služby
a servisovaní všech našich výrobků našim partnerům.
Tak jako celé společnosti i nás se dotkla „doba COVIDu“.
Museli jsme se vyrovnat s mnohými úskalími, novými pravidly. Ve velmi krátké době jsme zareagovali na potřebu trhu
a vyvinuli nový výrobek – čističku vzduchu. V tomto těžkém
období jsme uspěli a jsme přesvědčení, že jsme mnohem
silnější a zkušenější. Naše dodávky v této složité době nedoznaly žádných závažných zpoždění ani negativních dopadů
na kvalitu.
Další zatěžkávací zkouškou byl i nedostatek materiálu
a prodlužování dodávek komponentů od našich dodavatelů.
Poradili jsme si i v této složité situaci.
JANKA je nyní stabilní a spolehlivou firmou, profilující se
na českém a slovenském trhu. Pracujeme na dalším rozvoji
a vývoji, bojujeme o zvýšení tržního podílu, a i když nepatříme mezi největší výrobce v oboru, tak se jednoznačně díky
našim výrobkům a kvalitě služeb řadíme mezi významné
značky českého průmyslu.
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Luwex pod křídly GreMi Klima roste
Zdeněk Zuntych
Luwex, jedna z nejstarších akciových společností v zemi, založená
již v únoru 1988, má za sebou úspěšné období. Firma se zhruba
80 zaměstnanci rok 2021 ukončila s tržbami 390 milionů korun,
což bylo o 83 milionů Kč více než v roce 2020.
„Už se projevily změny a nové podnikatelské vize, které přišly
s novým vlastníkem, slovenskou společností GreMi Klima. Zcela
nové přístupy se uplatňují ve financování a pojištění. Díky nastavení potřebných bankovních limitů se nám uvolnily ruce ve financování realizovaných projektů. Změna v pojištění pak znamenala
snížení nákladů a významně se vylepšila ošetřovaná rizika,“ vysvětluje Miloslav Mácha, výkonný řediel a místopředseda představenstva Luwexu.
Český výrobce vzduchotechniky se stal součástí skupiny firem
slovenského podnikatele Miloše Gregora na jaře 2020. Tím začal
i transformační proces, aby se sblížily firemní standardy a postupy. Ještě na podzim Luwex prošel reorganizací, provázenou vznikem divizí, a personálními změnami, kde prostor dostali i noví
lidé, kteří by do budoucna za ni měli převzít odpovědnost. Řídit
ho začalo nové představenstvo a kontrolovat nová dozorčí rada.
Společnost Luwex nyní vedle pražského sídla a pobočky
v Milevsku tvoří pět divizí, a to Lehká vzduchotechnika (ředitel
L. Kadlec), Těžká vzduchotechnika (St. Dušek), Čisté prostory
(V. Daněk), Realizace lehká vzduchotechnika a servis (Vl. Dušek)
a Technika chlazení a topení (řízením pověřen V. Daněk).
Loni v únoru byla pražská pobočka GreMi Klima sloučena s divizí Chlazení a topení společnosti Luwex a v prosinci byla v Rakousku založena dceřiná společnost Luwex GmbH.
Vedle těchto zásadních změn následovaly i další, které se dotkly
firemního webu a loga, vycházet začal firemní česko-slovenský
zpravodaj Vzduchotechnika News. Nastala také obměna vozového parku, do níž se v roce 2021 investovalo téměř pět miliónů
korun, stejně jako informačních technologií. Pořízen byl nový
účetní software Money S4 a byla zahájena modernizace strojního
vybavení dceřiné společnosti Bohemia Klima, vyrábějící čtyřhranné vzduchotechnické potrubí skupiny I a jeho příslušenství v Praze
a v Troubsku u Brna. Tyto investice jsou naplánované v tříletém
horizontu.
Změna se dotkla i personální práce včetně postupné úpravy
pracovních smluv zaměstnanců podle priorit GreMi, probíhají nábory potřebných profesí. Během roku 2021 přišlo do Luwexu 18
nových spolupracovníků, 12 zaměstnanců naopak odešlo buď do
důchodu, či dohodou. Pro milevskou pobočku firma loni koupila
kancelářskou budovu, aby ve „městě vzduchotechniků“ svým zaměstnancům vytvořila lepší pracovní zázemí.
Přes složitou situaci zaviněnou pandemií nemoci covid-19 se
Luwexu obchodně daří. Do roku 2022 vstupoval s uzavřenými
kontrakty za 200 milionů Kč. To vytvářelo velmi dobrý základ pro
celoroční výsledek.
Mezi nejvýznamnější zakázky loni patřily dodávky vzduchotechniky, topení a chlazení do pavilonu chirurgie a ARO Nemocnice České Budějovice nebo do příbramské tiskárny PBtisk, patřící
k evropské špičce.
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„Luwex jsme vybrali na základě skvěle připravené nabídky a dokumentace. Ta přesně splňovala naše požadavky na prostředí pro
náročnou polygrafickou výrobu,“ říká Michal Štěrba, člen představenstva PBtisk.
V Praze to byly zakázky pro nový hotel Backstage, obchodní
centrum Bořislavka nebo očkovací centrum ve Fakultní nemocnici Motol. Pozoruhodnou novinkou se staly vakcinační kontejnery,
o které projevili zájem zákazníci v Německu a Belgii. Firma se prosadila také u irské firmy Lynskey při modernizaci hotelu v německém Manheimu a také v Berlíně.
„Chceme-li růst a dostat se na trhu s lehkou vzduchotechnikou
mezi evropské dodavatele, není jiná cesta než expandovat i do zahraničí. Vedle Rakouska třeba míříme i do Velké Británie. K tomu
potřebujeme mít i silné know-how, protože technická řešení
a nápady naši práci prodávají. Stejně jako úspěch u tak náročného zákazníka jako je česká společnost GZ Media, světový lídr na
trhu s vinylovými gramodeskami. To mě utvrzuje v tom, že jdeme
správným směrem,“ uvedl Miloš Gregor, majitel skupiny GreMi.
Právě dodávka vzduchotechniky do modernizované lisovny
hudebních nosičů GZ Media a také do rozšiřující se továrny korejského Nexenu v Žatci nebo cementárny Mokrá či bytových domů
Císařská vinice v Praze patří mezi nosné projekty roku 2022.
„Konkurence je značná, ale máme se o co opřít. Třeba mobilní očkovací centra, která naši lidé vyvinuli i s pomocí kolegů
z mateřské firmy, jsou příkladem jedinečného řešení, které ve
vakcinační místnosti mění a dezinfikuje vzduch a zároveň v ní dezinfikuje všechny předměty a povrchy. Přitom během týdne lze
celé centrum snadno demontovat a znovu zprovoznit na jiném
místě. To je jeden z inovativních příkladů, kudy se chceme ubírat,“
uzavřel Felix Gill, generální ředitel Luwexu. Firma očkovací centra
vyrábí a dodává jako stavebnici. Montáž tedy probíhá až na místě
u zákazníka.
„Obchodní a výrobní expanze je součástí naší strategie ve střední a západní Evropě. Luwex je výborná, prosperující firma a už při
jednání o této akvizici jsem věřil, že se společně posuneme ještě
dál. Ale že k tomu došlo tak rychle, to mě velmi příjemně překvapilo,“ dodal Miloš Gregor.
Luwex vznikl před 34 lety jako v pořadí pátá akciová společnost v tehdejším Československu. Šlo o mezinárodní projekt,
u jehož zrodu stály významné československé (51 procent) a rakouské (49 procent) vzduchotechnické podniky. Odtud i název
Luwex jako zkratka Lufttechnische Werke. Tehdy byly cílem dodávky a montáž vzduchotechniky do budovaných velkých pražských hotelů.
V roce 1998 došlo ke změně akcionářské struktury, když se jeho
spoluvlastníky a později jedinými vlastníky, stali zkušení manažeři
Felix Gill a Vladimír Dušek. Firma se sídlem v Praze ještě téhož
roku založila pobočku v Milevsku a vydala se na dlouhou cestu,
kterou lemuje na 2100 dokončených projektů v 11 zemích. Současná etapa pak začala během roku 2020, kdy se Luwex stal součástí slovenské rodinné firmy GreMi Klima, která vznikla v roce
2004 a působí ve stejném oboru.
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Klimatizace Daikin jako jediný
a dostatečný zdroj tepla rodinného domu
Případová studie EkoWATT CZ s. r. o.
Dotační program Nová zelená úsporám nově podporuje také
využití tepelných čerpadel vzduch-vzduch pro vytápění. Společnost Daikin požádala poradenskou společnost Ekowatt
o posouzení tohoto řešení. Jejich případová studie ukazuje
možnosti vytápění rodinného domu splitovou klimatizací,
tedy vlastně tepelným čerpadlem vzduch-vzduch. Porovnává jednak různé konstrukční možnosti rodinného domu se
Cílem studie bylo poukázat na skutečnost,
že klimatizace mají potenciál být za určitých
podmínek plnohodnotným zdrojem vytápění. Řada architektů je zcela intuitivně začala již
v minulosti používat pro vytápění domů navržených v pasivním standardu. Je to ostatně
logické, protože u domů, jejichž tepelná ztráta
je 2 nebo 3 kW, je využití teplovzdušného vytápění přínosné.
Některé modely klimatizace Daikin jsou přímo
optimalizované pro vytápění. Například nová
jednotka Perfera, která je dostupná v nástěnném i parapetním provedení se pyšní hodnotami SEER až 8,65 a SCOP až 5,1. To je nejlepší
výkonnost v této třídě s celoroční účinností
při chlazení i vytápění až A+++ a nižšími
provozními náklady. Kromě posíleného topného výkonu disponují jednotky také funkcí
rychlého ohřevu prostoru, podlahy či simulací
pocitu sálavého tepla. Ve výpočtech je uvažována klimatizace model Daikin FDXM se SCOP
= 4,6, pro přípravu teplé vody je uvažováno
tepelné čerpadlo vzduch-voda typ EKHH2E
s COP = 3,1.
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Parapetní jednotka nové klimatizace Perfera

Nástěnná jednotka nové klimatizace Perfera

zřetelem na splnění požadavků programu NZÚ a zároveň porovnává provozní náklady na vytápění tepelným čerpadlem
a zemním plynem.

Klimatizace byly v loňském roce zařazeny do
systémové dokumentace k programu podpory NZÚ. Při výměně za neekologické kotle na
pevná paliva nižší než 3. třídy nebo elektrického vytápění lze při pořízení tepelného čerpadla vzduch-vzduch získat dotaci až 60.000 Kč
v případě rodinných domů, a 18.000 Kč na b. j.
v případě bytových domů. Klimatizace se jeví
jako velmi užitečná zařízení i při návrhu novostaveb. Díky svým vysokým sezónním faktorům mohou v České republice emisně konkurovat zemnímu plynu. Vyšší sezónní topný
faktor TČ vzduch-vzduch pomáhá splnit legislativní požadavky pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB) a požadavky
NZÚ z hlediska primární energie z neobnovitelných zdrojů energie. Účinnost vytápění je
dokonce vyšší než u TČ vzduch-voda, protože
nepotřebujeme další energii na provoz oběhového čerpadla.
V kombinaci s odběrem certifikované zelené
elektřiny potom mohou splitové klimatizace
směle konkurovat i využití biomasy a jsou tak
jednoznačným přínosem při snižování emis-

ní zátěže systémů vytápění. To znamená,
že všechna TČ svým způsobem pomáhají
splnit požadavky Zelené dohody pro Evropu (European Green Deal), kde je zacílení
právě na dekarbonizaci oblasti vytápění
a chlazení vzhledem k jeho významnému
podílu na celkových emisích CO2 jednou
z klíčových priorit.

Závěry?

Celou studii si můžete pročíst v článku EkoWATT studie – klimatizace pro vytápění na
blogu na www.daikin.cz. Potvrzuje, že je
možné dosáhnout i na dotační tituly NZÚ
minimálně na úrovni B.0 a třídy B energetické
náročnosti. Podmínkou je provedení stavebních konstrukcí alespoň na úrovni tzv. horší
hodnoty součinitele prostupu tepla Upas,20
(W/m2.K) pro pasivní budovy a využití systému VZT se systémem ZZT.
Dosažení vyšší kategorie dotačního titulu
NZÚ, podoblasti B.1, je možné za dvou předpokladů. Podmínkou je provedení stavebních
konstrukcí alespoň na úrovni tzv. lepší hodnoty součinitele prostu prostupu tepla Upas,20
(W/ m2.K) pro pasivní budovy a využití systému VZT se systémem ZZT s minimální účinností na úrovni 87 % (například s rekuperační
jednotkou Daikin Modular).
Dosažení nejvyšší kategorie dotačního titulu
NZÚ, podoblasti B.2, je možné po zlepšení
parametru měrné spotřeby tepla na vytápění
EA s uvažováním přirážky na tepelné vazby
s hodnotou 0, které implikuje posouzení detailů. Zároveň je možné přidat další systémy
OZE, které zlepší parametry pro neobnovitelné energie.
Z hlediska emisí CO2 vychází varianty s použitím TČ lépe než ZP. Varianta s vytápěním pomocí TČ vzduch-vzduch a s TČ vzduch-voda
pro přípravu TV vychází dokonce lépe než TČ
vzduch-voda na vytápění a přípravu TV. Důvodem je vyšší topný faktor.
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Přímé adiabatické chlazení průmyslových
prostor s využitím adiabatického chladicího
systému COLT CoolStream S•T•A•R
Ing. Dušan Příbrský
Vysoce konkurenční prostředí nutí výrobní firmy hledat
další úspory v provozních nákladech a cesty, jak zefektivnit výrobu a vytvořit lepší pracovní podmínky pro své
zaměstnance. Nadměrné tepelné zisky v provozních prostorách mají negativní dopad na výkonnost jak lidí, tak
výrobního zařízení a v konečném důsledku i na finanční
výsledky společnosti. Jednou z možností, jak zlepšit pracovní prostředí a uspořit provozní náklady je použít adiabatické chlazení.
Adiabatické chlazení využívá přeměny citelného tepla na
teplo latentní při vypařování vody, přičemž se zároveň snižuje teplota vzduchu. Dojde k snížení teploty vzduchu, a tato
tepelná energie je přeměněna na skupenské teplo potřebné
pro vypaření vody a vznik vodní páry.
Voda jako základní pracovní medium adiabatického chlazení
Voda samotná při odpařování z hladiny ochlazuje sama
sebe, okolní vzduch a vše kolem. Není třeba nic jiného než
správné fyzikální podmínky, které umožní odpaření.
Jednotky CoolStream (obr. 1) jsou zde jen pro komfortní
nadstavbu, aby adiabatické chlazení bylo účinné a výkonné
a aby proud chladného vzduchu byl usměrněný a došel tam,
kde je ho třeba. V neposlední řadě tyto jednotky zajišťují
také bezpečnost a hygienu chlazení.
Jde o to, optimálně zajistit, aby malé zařízení poskytovalo velký výkon a aby adiabatický proces byl maximálně
koncentrovaný. Rovněž jde i o to, aby adiabatika fungovala

Obr. 1 - Hlavní součást adiabatického chladicího systému CoolStream S•T•A•R – venkovní adiabatická komora
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automaticky, od jara do podzimu nepotřebovala náročnou
údržbu a nevyžadovala neustálou asistenci člověka, přičemž byla hygienická i bezpečná a zůstala dobrým sluhou
a nestala se zlým pánem.
Kdo by nepotřeboval tenhle výkon a účinnost, bezpečnost
a hygienu či jistotu a komfort provozu nebo kompaktní rozměry, může, s nadsázkou řečeno, chladit deštěm, mokrými
hadry nebo vlhkou hlínou. Všem ostatním, a hlavně těm progresivním, navrhujeme využít výhodných vlastností adiabatických chladičů CoolStream.
Výborné vlastnosti vody pro adiabatické chlazení
CoolStream
Voda je základem života a pravděpodobně nejčastější sloučeninou ve vesmíru (nikoli prvkem, tím je s velkým náskokem vodík). Voda má i zcela výjimečné vlastnosti. Skupenské
teplo vypařování je významně velké, dosahuje 2,5 Megajoule na každý kilogram vody. Právě velikost této hodnoty
umožnila společnosti COLT vývoj adiabatických chladičů
CoolStream a činí je tak úspornými (obr. 2). Spotřeba vody
je zde menší položkou v celkově velmi nízké spotřebě adiabatiky.
Adiabatické chlazení CoolStream v podmínkách mírného
pásma
Adiabatický chladicí proces je nejúčinnější v oblastech s nejnižší vlhkostí vzduchu. Proto je také nazýván pouštním chla-

Obr. 2 - Adiabatické chlazení je ve srovnání s kompresorovou klimatizací asi 10x úspornější, takže v tomto porovnání jsou provozní
náklady adiabatiky téměř zanedbatelné
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Obr. 3 - Adiabatické chlazení je v různých oblastech světa vlivem vnějších podmínek rozdílně účinné. Celkově optimálně vychází oblast mírného pásma

zením. V pouštních podmínkách dosahuje nejvyšších výkonů, přičemž umožňuje zchlazení vzduchu o 20 až 30°C. Jenže
v těchto oblastech zpravidla nežijí lidé, není tam voda, nebo
je velice drahá.
V zeměpisných šířkách naší republiky a celého mírného
pásma (obr. 3) je naštěstí vody zatím dostatek a je dobře
dostupná v dobré kvalitě. Adiabatické chlazení zde sice není
tak razantní, ale poskytuje v horkém létě snížení teploty
o 8–12°C oproti vnějším podmínkám, a to se dá velmi dobře
využít.
Účinnost sice není tak ohromující, ale chlazení je dobře
dostupné a využitelné, takže méně zde opravdu znamená
více.

Obr. 4 - Adiabatický chladicí systém CoolStream S•T•A•R je pravidelně testován a certifikován a splňuje požadavky předpisů VDI
6022 a VDI3803

Tab. 1 - Produktová řada Colt CoolStream S•T•A•R představuje kompletní systémové řešení poskytující kombinaci různých funkcí
CoolStream

S

T

A

R

Chlazení (venkovní vzduch)

●

●

●

●

Ventilace (směšovaný vzduch)

●

●

●

Recirkulace teplého vzduchu

●

●

●
●

Vytápění
Regulace odvodu vzduchu

●

●

●

●

Filtrace (venkovní vzduch)

●

●

●

●

●

Filtrace (směšovaný vzduch)
Cortiva – ovládání MaR

●

●

Axiální ventilátor

●

●

●
●
●

10 000–29 000 m /h

Objem. průtok vzduchu

3

Adiabatický chladicí výkon (35°C/30%r.H.)

47–110 kW

Příkon

0,8–2,4 kW

Radiální ventilátor

●

●

●

●

●

10 000–29 000 m3/h

18 000 m3/h

Adiabatický chladicí výkon (35°C/30%r.H.)

47–110 kW

67 kW

Příkon

2,1 –8,5 kW

5 kW

Objem. průtok vzduchu
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Obr. 5 a 6 - Umístění jednotky CoolStream na střešní podsadě je
nejjednodušším způsobem instalace pro velké i menší chladicí
projekty

Obr. 8 a 9 - Výhodnou alternativou je umístění vedle budovy
a průchod přes boční stěnu nebo stávající okno, pokud je vedle
haly (nebo na sousední střeše) volný prostor

Obr. 7 - Možné je i umístění jednotky
CoolStream
na střešní
ocelovou konstrukci, pokud
není možno
vytvořit
výměnu pod
střechou
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Obr. 10 a 11 - Adiabatické chladicí jednotky CoolStream je možno
předřadit před novou nebo stávající VZT jednotku. Jednotka
CoolStream pak využívá veškeré standardní funkce stávající vzduchotechniky (ventilátor, uzavírací klapka, filtr, distribuční síť), což
vede k výrazné úspoře nákladů. Napojení je možné na malé VZT
jednotky cca od 8000 m3. Stejně tak je možné se stejnou výhodou
předřadit velkému VZT systému více jednotek CoolStream. Realizovatelné jsou systémy o výkonech do 100 000 m3/h

Adiabatické chladicí jednotky Colt CoolStream
S•T•A•R
Adiabatické chladicí jednotky Colt CoolStream představují z hlediska funkce a provedení světovou špičku. Při
návrhu jednotek CoolStream byly využity dlouholeté
zkušenosti společnosti s technologií přímého adiabatického chlazení. Jednotky CoolStream jsou navrženy
pro automatický účinný a hygienický provoz. Díky promyšlené konstrukci lze tyto jednotky snadno rozložit
a vyčistit. Jednotky jsou navrženy s hladkým vnitřním
povrchem, který účinně omezuje usazování nečistot
a minerálních látek. Vodní distribuční systém je navržen
jako rozebíratelný bez použití nářadí. Jednotky CoolStream jsou vyrobeny z hliníkového plechu, což je zárukou dlouhé životnosti a dobré odolnosti proti povětrnostním vlivům i korozi. Konstrukce jednotky je stabilní,
nedochází k nežádoucím deformacím skříně při ohřevu
jednotky slunečním zářením nebo při zatížení větrem
a sněhem. Lehká hliníková konstrukce umožňuje ruční
manipulaci a přenášení jednotek, což výrazně usnadňuje instalaci.
V současné době je na trhu třetí generace adiabatických chladících jednotek CoolStream. Při jejich návrhu byly využity dlouholeté zkušenosti společnosti Colt

KLIMATIZACE

Obr. 12 a 13 - Vzduchotechnické vlastnosti je možno rozšířit využitím jednotek CoolStream integrovaných do rooftopů CoolStream
R a T (chlazení, větrání, směšování, dohřívání vzduchu)

s technologií přímého adiabatického chlazení s důrazem
na následující důležité aspekty chladicího procesu:
 ochrana proti kontaminaci vody;
 ochrana proti kontaminaci vzduchu;
 ochrana proti ukládání vodního kamene;
 jednoduchá údržba.
Díky tomu jednotky CoolStream splňují normu VDI 6022
a vyhovují tedy stejným podmínkám jako ostatní vzduchotechnické systémy upravující vzduch pro pobytové prostory. Na jednotkách byly testovány vzorky stěrů z desorpčního media, vody a vzduchu po třech měsících běžného
provozu. Testy se pravidelně opakují a jsou zaměřené na
výskyt plísní a mikroorganismů se zvláštním důrazem na
Lionelu (obr. 4).
Přizpůsobivost různým podmínkám chladicí systém Colt
CoolStream S•T•A•R je variabilní se širokou paletou možnosti výbavy a volitelných položek. Umožňuje přizpůsobení se rozličným podmínkám jednotlivých projektů,
schopný plnit různorodé požadavky širokého spektra uživatelů (tab. 1 a obr. 5 až 13) - kontakt na 4. str. obálky časopisu. 		
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Chlazení samostatných
serverových skříní
Ing. Jan Glasnak
Chlazení klasických datových center, kde je umístěno velké
množství skříní (racků) s instalovanou IT technologií o výkonu desítek až stovek kW, je v dnešní době dobře zvládnutá
technická disciplína. Na trhu existuje celá řada různých systémů odvodu tepla z datových center a této oblasti se věnuje poměrně velké množství různých firem. Co stále stojí na
okraji zájmu těchto firem, je chlazení samostatně stojících
skříní s instalovanou IT technologií.
Dnes téměř v každé i malé firmě, kde používají výpočetní
techniku, nalezneme větší či menší server určený pro zálohování a sdílení firemních dat; na serveru bývá instalován
informační systém celé firmy a různá další IT zařízení (např.
switch) zajišťující síťové propojení jednotlivých počítačů.
Všechny tyto komponenty se umísťují do rozváděčové
skříně pro IT technologie – racku. Vzhledem k tomu, že ovládání IT technologie probíhá vzdáleně, fyzický přístup do racku je pouze občasný, např. při výměně nebo doplnění určitého IT zařízení. Proto se racky velmi často umísťují do různých
„kumbálků“, na půdu nebo do rohu kancelářských prostor.
Ať umístíme rack kamkoliv, vždy je nutné zabezpečit, aby
nedocházelo k přehřátí instalované technologie – jinými slovy musíme zajistit odvod tepla. Praxe je ovšem taková, že
v některých případech se chlazení vůbec neřeší nebo velmi
často se používá standardní splitová jednotka určená pro klimatizaci prostor.

Obě předchozí varianty „chlazení“ nám nezajistí vhodné
podmínky pro práci IT technologie. Především v letních měsících dochází k přehřívání IT technologie a tím se výrazně
snižuje její životnost, případně dochází k výpadkům. Při použití běžné klimatizační jednotky a chlazení celého prostoru
jen malá část chladicího výkonu je využita pro chlazení IT
technologie a není zaručené dostatečné množství vzduchu
pro IT technologie.
Řešením je (stejně jako u větších datových center) cílené
chlazení a cílené proudění vzduchu. Konstrukčně toho lze
docílit, že chladicí jednotku (výparník) umístíme do racku
nebo na rack a zabezpečíme, aby chlazený vzduch proudil
pouze uvnitř racku. Tím dosáhneme mnoha výhod. Většina chladicího výkonu je využita pro chlazení IT technologie
a zároveň víme, jaké množství vzduchu proudí přes servery.
Firma Rittal (kontakt na str. 11) nabízí čtyři možná řešení odvodu tepla z racků. První variantou je střešní provedení (obr. 1).
Vnitřní část chladicí technologie (výparník) je umístěna na
střeše standardního racku o šířce 800 a hloubce 800 nebo
1000 mm. Chladicí výkon je 2,2 kW při teplotě ochlazovaného vzduchu 22 °C venkovní teplotě 35 °C. Vzduch je z chladicí
jednotky vyfukován střechou racku před 19“ rovinu. Následně
proudí a ochlazuje vlastní IT technologii a je zpět nasáván do
chladicí jednotky, kde dojde opět k jeho ochlazení. Odebrané
teplo je vedeno měděným potrubím do venkovní chladicí jed(Pokračování na str. 12)

Obr. 1 - Splitová střešní chladicí jednotka
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Chlazení IT technologie
◾ Maximální energetická účinnost díky EC ventilátorům
◾ Malá tlaková ztráta tlaku vzduchu a tím minimalizovaný příkon ventilátorů
◾ Regulace teploty přiváděného vzduchu do serveru
◾ Proměnlivý chladicí výkon díky regulaci otáček kompresoru
◾ Standardně redundantní teplotní čidla integrované do vzduchového systému

ROZVÁDECE

KLIMATIZACE

ROZVOD PROUDU

KLIMATIZACE

IT INFRASTRUKTURA

SOFTWARE & SLUŽBY

www.rittal.cz
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Obr. 2 - Splitová chladicí jednotka umístěná v racku

Obr. 3 - Kompaktní střešní chladicí jednotka
Blue e+
(Pokračování ze str. 10)

Obr. 4 - Kompaktní nástěnná chladicí jednotka Blue e+

notky (kondenzátoru), kde je sdíleno s okolím. Hlavní výhody
tohoto řešení je efektivní a energeticky úsporný odvod tepla
do venkovního prostředí, prostorová nenáročnost (pouze se
zvýší výška racku o 25 cm) a díky své nízké hlučnosti možnost
umístění do kancelářských prostor.
Druhou konstrukční variantou, jak cíleně odvádět teplo z racku je použití chladicí jednotky umístěné přímo do racku vedle
montážního rámu (obr. 2). Princip je obdobný jako u střešní
varianty s tím rozdílem, že vzduch je vyfukován před montážní
rám z boční strany po celé výšce 19“ roviny (obr. 3). Opět součástí této chladicí technologie je venkovní jednotka zabezpečující odvod tepla do okolního prostředí. V tomto konstrukčním
uspořádání nabízíme dvě výkonové velikosti 3 a 6,5 kW a pro
každý výkon si lze vybrat provedení s nebo bez redundance.
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Zajímavým řešením odvodu tepla z racku je využití kompaktních průmyslových chladicích jednotek Blue e+. Vzhledem k tomu, že teplo odebrané z racku je přímo vyfukováno
do jeho bezprostředního okolí, je toto řešení použitelné při
umístění racku v prostorách, kde množství odvedeného tepla
nemá vliv na okolní prostředí. V těchto chladicích jednotkách
je umístěna technologie tzv. tepelné trubice, která při příznivých teplotách umožňuje chlazení bez chodu kompresoru tzv.
freecooling, čímž dochází k úspoře elektrické energie.
V kompaktní verzi chladicích jednotek je k dispozici střešní
(obr. 3) a nástěnná varianta (obr. 4). U střešní verze je studený vzduch rovnoměrně vyfukován střechou před jednotlivé
komponenty IT. U nástěnné varianty je pro vedení vzduchu
ze zadní části před servery použit vzduchový kanál.
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POSKYTUJEME KOMPLEXNÍ SLUŽBY
S DLOUHOLETOU TRADICÍ
A DĚKUJEME ZA VAŠI PŘÍZEŇ

SOREX s.r.o.
267 24 Hostomice pod Brdy 456
Telefon: 311 584 573
e-mail: info@sorex.cz
www.sorex.cz
KLIMATIZACE
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Geniox Go - odemyká nové možnosti
ZP
Geniox Go (kontakt na str. 17) je od svého uvedení na trh
snadnou volbou pro projektanty, montážní firmy i majitele
budov, protože nabízí vysoce kvalitní a výkonnou vzduchotechnickou jednotku za konkurenceschopnou cenu (obr. 1).
Geniox Go je také komplexním řešením, které vám pomůže
dosáhnout cílů projektu ve všech fázích, od konceptu až po
dokončení - a nejen to.
 Široká

škála velikostí a kompletní sortiment volitelných
funkcí zajišťuje optimální řešení pro téměř každý projekt.
 SystemairCAD usnadňuje výběr a konfiguraci správné jednotky Geniox, která je přizpůsobena a optimalizována vašim potřebám.
 Snadno použitelné nástroje BIM umožňují vysoce přesné
plánování a snadnou implementaci BIM modelů Geniox.
 Inteligentní řešení a integrované funkce umožňují snadnou a efektivní instalaci na místě.
 Regulační systém SystemairAccess zajišťuje bezproblémovou konfiguraci, uvedení do provozu a integraci BMS.
 Po instalaci poskytuje Geniox prvotřídní energetickou
účinnost a minimalizuje spotřebu energie na větrání.
Robustní konstrukce zajišťuje i dlouhou, nákladově
a energeticky efektivní životnost a poskytuje bezpečný a čistý vzduch pro větrání po mnoho let. Po skončení životnosti
lze více než 90 % celkové hmotnosti recyklovat a znovu pou-

Obr. 2 - Optimalizovaná verze Geniox Go s externími funkcemi

žít. Geniox Go je tedy komplexní a ekologické řešení, které je
snadnou volbou pro všechny zúčastněné strany.
Kompaktní AHU jednotky
Geniox Go byl upřednostňován pro svou snadnou montáž,
kdy jsou klapky, regulace a tepelný výměník integrovány do
jednoho úhledného balíčku „připraveného k použití“. U některých projektů je však prostor na prvním místě a kompakt-

Obr. 1 - Geniox Go a jeho
vzduchové výkony
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Díky externím funkcím a velikostně optimalizovaným sekcím jednotky (obr. 3), lze ji přepravit standardním dveřním
otvorem. To platí pro její celou řadu od velikosti 10 až do
velikosti 31. Paletový vozík se zabalenou jednotkou Geniox
s výkonem až do 35 000 m3/h je možno dopravit do budovy
bez nutnosti demontáže.
Tato vyjímečná funkce umožňuje objednat kompletní
smontovaný a otestovaný Geniox Go pro jakýkoli projekt,
čímž jsou zajištěny tovární normy a skutečný deklarovaný
výkon instalované jednotky.
Obr. 3 - Jednotlivé sekce Geniox Go lze přepravit standardním
dveřním otovrem

nost má vyšší hodnotu než integrované funkce. Abychom našim zákazníkům poskytli co nejlepší možné řešení pro všechny
typy projektových požadavků, přidáváme nyní k jednotkám
Geniox Go možnost mít externí funkce (obr. 2). To umožňuje
minimalizovat délky sekcí a celkové rozměry jednotky Geniox.
Pokud daný projekt vyžaduje kompaktnost a snadnou přepravu, lze nyní klapky, regulaci a tepelný výměník přemístit
mimo skříň a délky sekcí jednotky snížit na minimum.
Výsledkem je tak špičková kompaktnost na trhu, přičemž
vzduchotechnická jednotka Geniox Go je připravená k instalaci i v projektech s omezeným prostorem.
Vyjímečně jednoduchá přeprava
Doprava vzduchotechnické jednotky na místo instalace
může být velkým problémem, který někdy vyžaduje časově
náročné, nákladné a riskantní operace. To platí pro mnoho
rekonstrukcí, ale i pro nové budovy, kde může logistika na
místě komplikovat přepravu velkých komponent. Taková
omezení mohou mít za následek nižší než požadovanný výkon AHU, kompromisy v oblasti energetické účinnosti a nutnost komplikované a nákladné demontáže, přepravy a opětovné montáže na místě. S optimalizovaným Geniox Go patří
tato úskalí projektů minulosti.

Konstrukce
Dvouplášťové izolované panely jsou vyrobeny z materiálu
Magnelis ZM310 s korozivní třídou C5. Panely mohou být
na vyžádání opatřeny práškovým nátěrem v černé (RAL
9005) nebo světle šedé barvě (RAL 7035). Jako tepelná izolace je použita minerální vlna s tloušťkou 60 mm o hustotě
60 kg/m3.
Zaručeně spolehlivý výkon
Bez ohledu na to, jakou verzi si vyberete, je Geniox Go navržen a vyroben tak, aby vydržel. Robustní a vysoce výkonná
konstrukce skříně jednotky je pro všechny varianty stejná,
rovněž jako všechny klíčové komponenty.
Všeobecné vlastnosti a výhody
Robustní konstrukce s vysokou účinností a kvalitními
komponenty tak zajišťuje dlouhou, nákladově efektivní
a ekologickou životnost. A až přijde čas na vyřazení jednotky z provozu, lze ji více než z 90 % celkové hmotnosti
(ocel, hliník, měď a izolace) zcela recyklovat a znovu použít (obr. 4).
Nejnovější technologie ventilátorů
Geniox Go je vybaven nejnovější a nejlepší technologií ventilátorů, která je na trhu k dispozici.
Naše nové EC ventilátory (obr. 5) jsou osazeny nejmodernějším motorem s permanentními magnety s energetickou
účinností IE5, inovativním a aerodynamicky tvarovaným

Obr. 4 - Vlastnosti a výhody Geniox Go
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Obr. 5 - Inovovaný EC
ventilátor

oběžným kolem z lehkých kompozitních materiálů. Výsledkem je:
 vyšší výkon
 nižší SFP hodnoty (spotřeba elektrické energie)
 nižší hladina hluku
Nové vysoce účinné EC ventilátory, které jsou standardní
součástí všech jednotek Geniox Go, redukují potřebu útlumu hluku a dále zmenšují prostor potřebný pro celkovou
instalaci. Kompaktní rozměry a způsob uchycení jsou optimální z hlediska hygieny a čištění. Motor a plynulý regulátor
jsou integrovány v oběžném kole, čímž se redukuje prostor
nutný pro umístění celého ventilátoru včetně jeho řízení
i nezbytné kabeláže
Regulační systém Systemair Access
Geniox Go je vybaven systémem Systemair Access
(obr. 6), kompletním vestavěným řešením pro řízení
vzduchotechnických jednotek, které nastavuje laťku,
pokud jde o uživatelskou přívětivost, konektivitu, flexibilitu a funkčnost. Zajišťuje také snadnou konfiguraci
a spuštění vzduchotechnické jednotky a umožňuje snadnou integraci do jakéhokoli moderního BMS systému
budovy.

Obr. 7 - SystemaiCAD zajistí snadnou konfiguraci v pěti krocích

Stručně řečeno, Systemair Access umožňuje energeticky
optimální provoz, poskytuje úplný přehled a plnou kontrolu
nad VZT jednotkou ať už lokálně, nebo vzdáleně.
Jednoduchý návrh Geniox Go v SystemairCAD
Geniox Go lze snadno vybrat v návrhovém programu
SystemairCAD. Zde můžete nakonfigurovat optimální typ
Geniox Go pro váš projekt, přizpůsobený vašim specifickým
potřebám a optimalizovaný pro co nejnižší spotřebu energie. Program SystemairCAD je zdarma ke stažení i k použití
a umožňuje vám v pěti jednoduchých krocích (obr.7) najít tu
správnou jednotku Geniox Go.
 Stáhněte si zdrarma SystemairCAD.
 Definujte výchozí hodnoty, klimatické údaje atd.
 Poskytněte relevantní údaje o systému včetně provozních
podmínek.
(Pokračování na str. 18)

Obr. 6 - Regulační systém Systemair Access
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Geniox Go

Odemyká nové možnosti
Geniox Go je od svého prvního uvedení na trh snadnou volbou pro projektanty, montážní
rmy i majitele budov. Nyní přinášíme optimalizovanou a výkonnou verzi vzduchotechnické
jednotky, špičkovou kompaktnost a bezkonkurenčně snadnou přepravu čímž otevíráme
nové možnosti pro rekonstrukce i novostavby.
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(Pokračování ze str. 16)

 Zvolte

model jednotky na základě návrhů ze SystemairCAD.
 Vygenerujte technický list s kompletní dokumentací a exportujte BIM model jednotky pro implementaci do BIM
modelu budovy.
SystemairCAD zajišťuje výběr optimální vzduchotechnické
jednotky na základě zadaných projektových údajů. Program
generuje kompletní technickou dokumentaci se všemi relevantními údaji, výkresy a výslednými technickými parametry. BIM model jednotky lze exportovat do aplikací AutoCAD
i Revit, kde jej lze upravit a pracovat s ním přímo prostřednictvím našeho inteligentního pluginu.
Jednoduchá integrace v BIM pomocí inteligentního pluginu pro Revit a AutoCAD
Pomocí Systemair pluginu lze snadno implementovat jakoukoli jednotku Geniox do BIM modelů v aplikacích AutoCAD
nebo Revit (obr. 8). Získáte kompletní 3D model VZT jednotky, připojení a hluková data.
Případné změny VZT jednotek lze snadno provést přímo
do BIM modelu. Data o průtoku a tlaku vzduchu se automaticky importují do pluginu. Můžete si tak být jisti, že jednotce je v technické místnosti vyhrazen dostatečný prostor
a že hlukové údaje a spotřeba energie vycházejí z aktuálních
hodnot.
Kompletní sada vlastností a funkcí
Geniox Go disponuje celou škálou dostupných funkcí, příslušenství a vlastností, které umožňují navrhnout nejlepší
jednotku podle potřeby a požadavku příslušného projektu.
Dostupné vlastnosti a funkce
 Rotační regenerační výměník - kondenzační nebo sorpční
 Eco-rotor - o jednu velikost větší sekce výměníku
 Protiproudý nebo křížový deskový rekuperátor
 Eco-plate - o jednu velikost větší sekce rekuperátoru
 SoftCooler - integrované chlazení
 Reverzibilní tepelné čerpadlo - integrovaný ohřev a chlazení
 Oběhové glykolové výměníky
Všechna nabízená řešení rekuperace tepla a chlazení jsou
k dispozici pro všechny verze řady Geniox Go. Pro původní

Obr. 8 - Jednoduchá integrace v BIM
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Obr. 9 - Hygienické provedení Geniox Go

Obr. 10 - Certifikace společnosti Eurovent

jednotku Geniox s vestavěnými funkcemi je k dispozici venkovní provedení - horní připojení s dvěma hrdly směřujícími
vzhůru.
Geniox jsou #HygienicByDesign
S ohledem na rostoucí povědomí moderní společnosti o důležitosti kvality vnitřního ovzduší (IAQ) se Systemair domnívá, že všechny vzduchotechnické jednotky by měly být
#HygienicByDesign (obr. 9). Jsme pevně přesvědčeni, že hygienická opatření by měla být standardní nabídkou u všech
běžných větracích jednotek, místo aby byla implementována pouze u jednotek vyvinutých pro kritické aplikace. Řečeno krátce:
 Všechny VZT jednotky Geniox Go jsou hygienicky nezávadné, navržené a vyrobené tak, aby se daly snadno čistit.
Jsou z hygienických materiálů, které zajišťují hygienické
podmínky ve větrací jednotce po dlouhou dobu.
 Celou řadu jednotek Geniox Go lze snadno konfigurovat do jednotky hygienického provedení s certifikací VDI
6022-1 pomocí návrhového programu SystemairCAD.
Eurovent certifikace
Energetická účinnost vzduchotechnické jednotky je jedním
z nejdůležitějších faktorů určujících konečnou spotřebu
energie v budově. S rostoucími požadavky na energetickou
účinnost se kvalita údajů a přesné údaje o výkonu staly důležitějšími než kdykoli předtím. Ve společnosti Systemair se
pyšníme nejkomplexnějšími a nejtransparentnějšími údaji
o výkonu v odvětví AHU. To je možné díky vlastnímu vývoji
a testování výrobků v nejmodernějších zkušebních laboratořích.
Důvěra je to, o co usilujeme. Při výběru kritického komponentu pro daný projekt nestačí ale spoléhat pouze na
důvěru. Proto je celý sortiment Geniox Go certifikován
společností Eurovent (obr. 10). Eurovent poskytuje nezávislé testování třetí stranou a ověřování deklarovaných výkonnostních parametrů. To je zárukou jistoty, že jednotka
Geniox Go funguje tak, jak bylo slíbeno.
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Společnosť TPS IMP Slovinsko patří k popředním výrobcům výměníků tepla v Evrope.
Náš roční obrat představuje přibližně 12 mil. EUR a zaměstnáváme 52 pracovníků. Zabýváme se
různými typy lamelových výměníků tepla Cu/Al (vodní ohřívače a chladiče, přímé výparníky a
kondenzátory).
V posledních letech se intenzivně věnujeme zpětnému získávání tepla – HKVS výměníky pro
různé glykolové okruhy. Tyto dosahují účinnosti 70%, čímž dochází k významným úsporám
energie. Jejich využití je možné prakticky ve všech oblastech (průmyslové i kancelářské budovy,
nemocnice, bazénové aplikace,…).
V rámci speciální antikorozní ochrany výměníků tepla v agresivním prostředí lze použít
dodatečnou ochranu výměníku Electrofin.

Naše produkty exportujeme do celé Evropy a spolupracujeme téměř se všemi významnými
výrobci vzduchotechnických jednotek ale také se zákazníky z jiných odvětví, kteří používají
výměníky tepla.
Mezi významné referenční projekty z posledního období patří: TESLA Gigafactory Německo,
Olympijské aquacentrum Paříž, Barum Česká republika, AVL nemocnice Amsterdam, Mercedes
Jawor Polsko a mnohé jiné.
Jsme dynamická společnost a pravidelně investujeme do zvýšení naší konkurenceschopnosti.
Důvěra zákazníků v nás a naše produkty je pro nás prioritou.
Ing. Patrik Šimončič – sales executive/procurist, patrik.simoncic@tps-imp.si , +421335576291
KLIMATIZACE
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Přetlakové větrání technologií
v chemickém provozu
Ing. Radka Čapková, Ondřej Husák
Návrh řešení a realizace přetlakového větrání v chemickém provozu poukazuje na využití stávajícího zdroje tepla
a páry pro nové, moderní zařízení, které výrazně zlepšuje
vnitřní prostředí budovy, zajišťuje vytápění a větrání výrobních prostor s minimálním vlivem na životní prostředí.
Popisovaný projekt řeší přetlakové větrání prostorů
technologie v chemickém průmyslu, jehož cílem bylo
zlepšení kvality vnitřního vzduchu budovy Finalizace, která má dvě části – výrobní a balicí. Větrání bylo navrženo
jako přetlakové; část přiváděného vzduchu spotřebovává
výrobní technologie, vzduch je odváděn uzavíratelnými
klapkami, z nichž některé jsou osazeny ventilátory. Přetlak zajišťuje přirozený odvod vzduchu v nejvyšší části
budovy. Investor požadoval vyřešit provětrávání výrobní
a balicí části budovy, protože v budově doposud nebylo instalováno žádné vzduchotechnické zařízení. Je zde
umístěno pouze speciální zařízení, které odsává a zároveň

spalováním likviduje škodliviny vytvořené výrobní technologií. Velmi nekomfortní bylo především zimní období,
kdy se uvnitř budovy tvořila mlha – jednak z důvodu výrazného rozdílu teploty venkovního a vnitřního vzduchu,
ale též i vysokou vlhkostí okolního venkovního vzduchu
od jiných výrobních technologií v areálu celého chemického závodu. Kvalita vzduchu v budově byla nevyhovující
celoročně. Nově navržené VZT zařízení (Janka Radotín,
kontakt str. 2) umožňuje vytápění celé budovy, plně využívá stávající zdroj tepla, kterým je pára a zároveň výrazně
zlepšuje kvalitu vzduchu v budově.
Základní údaje o stavbě
Obecně lze konstatovat, že je tento objekt určen ke konečnému odvodnění a vysušení kaučukové drtě tak, aby
byla připravena k dalšímu zpracování. Celý proces probíhá pomocí dvou paralelně pracujících sušicích linek. Každá

Obr. 1a - Objekt Finalizace – původní navrhované řešení

Obr. 1b - Objekt Finalizace – úprava navrhovaného řešení a realizace
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se skládá z odvodňovacího síta, odvodňovacího šnekového lisu, sušicího expanzního šneku a dosoušecí komory.
Suchá kaučuková drť je navažována a lisována do bloků
o hmotnosti 33 kg, které jsou následně baleny do PE fólie
a automaticky ukládány do beden. K tomuto účelu slouží
jedna balící a paletizační linka. Naplněné bedny jsou odváženy do skladu kaučuku vysokozdvižnými vozíky. Objekt je výškově „odskočen“ (obr. 1a, 1b) – ve vyšší části je
umístěn jeřáb. Objekt je navržen jako dvoulodní ocelová
konstrukce o vnějších rozměrech 37,36 x 79,10 m a výšce
+17,75 m; resp. +8,20 m (světlá výška pod vazník). Obvodový i střešní plášť je navržen ze sendvičových panelů s požární odolností. Dvoje posuvná ocelová vrata jsou
navržena v jihozápadní části objektu. Denní osvětlení je
zajištěno pásovými obloukovými světlíky.
Navrhované parametry
Tab. 1 - Výpočtové parametry venkovního prostředí
Místo:

Střední Čechy

Nadmořská výška:

175 m.n.m.

Letní výpočtová teplota:

+32 °C

Zimní výpočtová teplota:

-12 °C

Pokud jde o výpočtové parametry vnitřního vzduchu (tab.
1) v jednotlivých řešených prostorách, jsou dány hygienickými předpisy, směrnicemi, normami a požadavky investora. Uvažované výpočtové parametry vnitřního vzduchu
jsou dle požadavku zástupce investora následující:
 minimální teplota vnitřního vzduchu – timin = 15 °C;
 minimální teplota přiváděného vzduchu do prostoru budovy Finalizace – tpmin = 15 °C;
 relativní vlhkost vnitřního (přiváděného) vzduchu dle
požadavku investora nebyla řešena.
Tepelná zátěž řešených prostor
Dle zadání investora pro návrh řešení byla tepelná zátěž
od vnitřních zdrojů (technologie) cca 1600 kW. Z venkovního prostředí byla uvažována tepelná zátěž 150 kW. Celková tepelná zátěž v budově Finalizace je tedy 1750 kW.
Návrh parních ohřívačů vycházel z požadovaných parametrů investora pro zimní období a celkové tepelné zátěže.

Letní provozní parametry pro návrh systému větrání nebyly řešeny, protože investor neuvažuje s instalací zdroje
chladu.
Výpočtové parametry topného media (pára)
Veškerá VZT zařízení, zajišťující přívod venkovního vzduchu do budovy Finalizace, byla navržena s parními výměníky (ohřívači) napojenými parním ocelovým potrubím na
centrální podnikový rozvod páry. Parametry topné páry
jsou následující:
 topné medium (přehřátá pára) s teplotou tpára = +190 až
200 °C, tlak páry ppára = 6,5 bar.
V případě havárie jsou extrémní parametry topné páry
přiváděné do budovy Finalizace následující:
 topné medium (přehřátá pára) s teplotou tpáramax = +240 °C,
tlak páry ppáramax = 16 bar; na tyto parametry jsou navrženy parní ohřívače pro VZT jednotky.
Popis a funkce realizovaného vzduchotechnického
zařízení
Přívod čerstvého vzduchu do části budovy Finalizace
Přívod čerstvého venkovního vzduchu do výrobní části budovy Finalizace, což je vyšší část objektu, je zajišťován šesti venkovními VZT jednotkami o celkovém množství 150 000 m3/h. Množství přiváděného vzduchu každé
jednotky bylo navrženo - 25 000 m3/h. VZT jednotka byla
navržena se dvěma ventilátory v provedení s EC motory,
statický tlak přívodní 400 Pa, příkon 10 kW, celkem příkon
60 kW, napětí 400 V (obr. 2).
Přiváděný čerstvý vzduch je nasáván jednotkou přes
vstupní uzavíratelnou klapku, kde je nejprve filtrován filtrem G4. Od filtrační komory je vzduch veden přes první
tlumič hluku a ventilátory k druhému tlumiči hluku. Dále
vzduch proudí k parnímu ohřívači, který zajistí ohřev přiváděného vzduchu (pouze v případě potřeby ve dnech
s venkovními teplotami pod 15 °C) na teplotu +15 až
+25 °C. Tento výpočet uvažuje s vnitřními zisky výrobní
technologie. Upravený vzduch je dále veden VZT potrubím
k výdechové mřížce, přes kterou je distribuován přímo do
budovy Finalizace.
Všechny VZT jednotky jsou osazeny na ocelových podstavných konstrukcích, vně budovy ve výši 57 cm. Pouze

Obr. 2 - Návrh uspořádání VZT jednotky
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Obr. 3 - Umístění VZT jednotek – původní návrh projektu

jedna VZT jednotka je ve vertikálním provedení a umístěná přímo uvnitř (bez podstavné ocelové konstrukce na
betonovém podkladu přináležejícímu k objektu) - obr.
3, 4a, 4b.
Odvod znehodnoceného vzduchu z výrobní části budovy
Finalizace
Odvod vnitřního znehodnoceného vzduchu z výrobní části
budovy Finalizace je umožněn přirozeným způsobem přes
osm kusů uzavíratelných klapek se servopohonem a protidešťovou žaluzií osazených v horní části konstrukce ve
výšce cca 16,75 m o rozměrech 1600 x 1200 mm a šesticí
uzavíratelných klapek se servopohonem a protidešťovou
žaluzií vybavených pro maximalizaci odvodu vzduchu axiálními ventilátory o rozměrech 1000 x 1000 mm. Klapky
jsou umístěny do ocelové konstrukce stávajícího pláště
budovy (obr. 5).
Kompletní řízení celého systému VZT je řešeno centrálním řídicím systémem MaR SIMATIC, ale je možné i manuální ovládání z rozvaděče MaR.

balicí části budovy. Každá cirkulační sestava je tvořená axiálním ventilátorem (V = 4610–6480 m3/hod.), elektrickým
ohřívačem max. 12 kW a výdechovou žaluzií. Cirkulační
vzduch je nasáván ventilátorem a je veden do elektrického ohřívače, v němž je ohříván na požadovanou teplotu.
Výdechovou žaluzií je následně distribuován do prostoru
balicí části budovy Finalizace.
Řízení těchto zařízení je centrální, ale je možné je ovládat i manuálně z rozvaděče každé jednotky.
Dveřní vzduchová clona ve výrobní části budovy Finalizace
Vzduchová clona je tvořená sestavou 2 ks elektrických
vytápěcích jednotek typu Sahara. Je umístěna nad

Vytápění balicí části budovy Finalizace
V případě potřeby lze využít dvě cirkulační elektrické jednotky typu Sahara, umístěné na dvou středových sloupech
balicí části haly Finalizace, které zajišťují vytápění středu

Obr. 4a - Umístění VZT jednotek – realizace projektu
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Obr. 4b - Umístění vertikální VZT jednotky

KLIMATIZACE

Obr. 5 - Odvod vzduchu – umístění uzavíracích klapek

vstupními dveřmi do výrobní části budovy Finalizace
ve výšce +3,30 m. Každá clona má ventilátor o výkonu V = 1410–1620 m 3/hod., elektrický ohřívač 6 kW
a výdechový díl pro funkci clony. Vzduch je nasáván
z prostoru budovy, ohříván na požadovanou teplotu
a distribuován do prostoru před vstupními dveřmi přes
výdechový díl. Všechny clony jsou umístěny na ocelových konstrukcích ukotvených ke stávajícímu ocelovému skeletu budovy.
Řízení vzduchových clon je centrální. Zařízení je možné
však ovládat manuálně z rozvaděče (obr. 6).
Závěr
Systém větrání je navržen jako přetlakový. Celkový přívod vzduchu 150 000 m 3/h zajišťují VZT jednotky. Od-

váděné množství vzduchu je 48 000 m 3/h šesti axiálními
ventilátory vybavenými uzavíratelnými klapkami. Zbývající množství vzduchu je pak odváděno přirozeným způsobem přes osm uzavíratelných klapek v nejvyšší části
budovy.
Realizace tohoto projektu vyřešila investorovi zlepšení kvality vzduchu a vnitřního prostředí budovy, zároveň
zajistila požadované vytápění s využitím stávajících rozvodů páry. Ve VZT jednotkách jsou navrženy a vyrobeny
speciální celo-nerezové parní ohřívače s bimetalickou
teplosměnnou plochou. Toto provedení výrazně ovlivňuje a prodlužuje jejich životnost v porovnání se standardními typy parních výměníků v průmyslových i komerčních provozech.


Obr. 6 - Ovládací panel systému MaR umístěný na rozvaděči

KLIMATIZACE
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Vzduchotechnické potrubí z plastů
lze použít i v prostředí s nebezpečím
výbuchu (ATEX)
Ing. Michal Vlček, Ing. Lukáš Tesař
Vzduchotechnické potrubí z plastů se spolehlivě osvědčuje především v podmínkách, v nichž potrubí z pozinkované,
a dokonce někdy i z nerezové oceli, koroduje. Díky speciálním
příměsím mohou plasty nahradit kovové materiály i v prostředí s nebezpečím výbuchu (Ex). Standardní materiály polyethylen (PE) a polypropylen (PP) získávají po přidání vodivých sazí nové antistatické vlastnosti a jejich povrchový odpor
se sníží pod hodnotu 106 Ω. Díky těmto příměsím obdrží oba
materiály současně ochranu proti UV záření a černou barvu.
Firma FORT- PLASTY s.r.o. (kontakt na str. 25) dokáže vyrobit
vzduchotechnické potrubí i z těchto plastů. Potrubí vyrobené
z materiálů PEEL a PPsEL je po správném uzemnění schopné odvést elektrostatický náboj a eliminovat tak hrozbu vzniku výboje.
Použití elektricky vodivých plastů při výrobě vzduchotechnických dílů samo o sobě neznamená splnění všech požadavků nutných pro jejich nasazení v prostředí s nebezpečím
výbuchu. Firma FORT-PLASTY s.r.o. proto oslovila Fyzikálně
technický zkušební ústav, s.p. v Ostravě - Radvanicích, kdy
společně identifikovaly možná rizika. Po doporučeních pak
firma Fort-Plasty, provedla taková opatření a konstrukční
úpravy, aby výrobky odpovídaly směrnici Evropské unie ATEX
2014/34/EU. V úvahu nebyly brány pouze nároky vztahující
se na jednotlivé vzduchotechnické díly, ale na celý potrubní
systém. Spolupráce zahrnující zkoušky vybraných tvarovek
byla završena vydáním Certifikátů o ověření elektrostatických
vlastností pro potrubní systémy PEEL a PPsEL – viz obr. 1 a 2.
Rozšíření sortimentu o certifikované potrubní systémy se projevilo také na aktualizaci Stavebně technického osvědčení.

Obr. 1
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Obr. 2

Vzduchotechnické potrubí z plastů vyráběné společností
FORT- PLASTY s.r.o. splňuje všechny legislativní požadavky pro
použití v prostředí bez nebezpečí výbuchu (tzv. BNV). Elektrostatické vlastnosti potrubí vyráběných z materiálů PEEL a PPsEL jsou také ve shodě s požadavky normy ČSN CLC/TR 6007932-1 pro použití v aplikacích, kde se předpokládá výskyt prostor s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par (zóna 2 až
zóna 0, skupiny IIA, IIB, IIC jak vně, tak i uvnitř trasy).
Používání obou materiálů si ve výrobě vyžádalo změny
v pracovních postupech, v konstrukčních řešeních, v identifikaci výrobků a v podnikových normách.
Úprava pracovního postupu se týkala například vstupní
kontroly polotovarů vyrobených z elektricky vodivých plastů
– trubkový a deskový materiál, tyčovina a svařovací dráty.
Aby se zamezilo možné záměně s jinými plasty černé barvy,
opatřují dodavatelé polotovary charakteristickým značením, fólií nebo obalem. Ačkoli výrobci deklarují antistatické
vlastnosti polotovarů certifikátem ke konkrétní výrobní šarži
a dodávce, probíhají při přejímce zkoušky povrchového odporu s následným zanesením výsledků měření do archivovaného formuláře – viz obr. 3.
Jedním z faktorů omezujících použití nevodivé části v prostředí Ex je odhalená plocha. Omezení se tím vztahuje i na
identifikační produktové štítky vzduchotechnických komponent. Jelikož se množství identifikačních údajů těchto speciálních tvarovek rozrostlo o symbol Ex a certifikační náležitosti, musel být původní bílý samolepící štítek nahrazen dvěma
menšími. Nyní se štítky výrobků určených do výbušného prostředí liší od štítků do prostředí normálního nejen velikostí,
ale i výstražnou žlutou barvou. Pokud by v budoucnu došlo
ke stržení štítků, stále zůstane v plastu vyražený trvanlivý údaj
o materiálu, z něhož je tvarovka vyrobena (viz obr. 4 a 5).
Na základě praktických zkušeností byla rozšířena a upravena také podniková norma týkající se montáže vzduchotechnických plastových rozvodů. Rozvody v prostředí Ex
kromě těsnosti vyžadují také zajištění odvodu a uzemnění
elektrostatického náboje z kteréhokoliv místa potrubní tratě. Elektrostatický náboj musí mít tedy možnost překonat
spoje mezi jednotlivými tvarovkami. V montážní normě je
proto kladen důraz na pečlivost provedení spojů a popsán
postup, jak takových spojů dosáhnout. Použití svařovacího
drátu pro montážní svary ze stejného (elektricky vodivého)
materiálu, z něhož je potrubí vyrobeno, představuje základní podmínku. Svařovací drát je součástí dodávky, stejně jako
přírubové těsnění, jediný přípustný těsnící materiál rozvodů
určených pro Ex prostředí.
(Pokračování na str. 26)

KLIMATIZACE

„Dáváme vzduchu směr“

FORT-PLASTY s.r.o.
Hulínská 2193/2a, 767 01 Kroměříž
Telefon: +420 575 755 711, +420 573 335 090
E-mail: info@fort-plasty.cz

www.fort-plasty.cz
KLIMATIZACE
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Obr. 6

Obr. 3

Obr. 4

Obr. 7

Obr. 5
(Pokračování ze str. 24)

Výsledek spojů prověří zkouška vodivosti rozvodu, v podnikové normě také podrobně popsaná. Zkouška vodivosti se
provádí podle ČSN CLC/TR 60079-32-1. Během zkoušky se
potrubí osadí zemnícími svorkami a po proměření se svorky
připojí k uzemňovací soustavě objektu. V porovnání s kovovým potrubím je nutné počítat s kratšími úseky (podle typu
rozvodu i méně než 10 m) mezi jednotlivými zemnícími body.
Zpráva revizního technika o zkoušce vodivosti a provedeném uzemnění představuje podmínku pro vydání Prohlášení o shodě výrobce plastového potrubního systému z PEEL
a PPsEL. Prohlášení vydává FORT- PLASTY s.r.o. vždy pro konkrétní projekt.
Kromě výroby vzduchotechnického potrubí dodává firma
FORT- PLASTY s.r.o. i plastové ventilátory v nevýbušném provedení. Jejich příslušenství tvoří tlumící vložky z antistatické fólie sloužící k vodivému propojení sací a výtlačné části
ventilátoru s plastovým rozvodem.
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Mohlo by se zdát, že tak náročné podmínky vyžadující
u potrubních rozvodů chemickou odolnost a současně nevýbušné provedení nebudou příliš časté. Zkušenost společnosti FORT- PLASTY je ovšem jiná - množství vzduchotechnických
projektů s takovými nároky na potrubí roste. Projektanti se
k tomuto typu řešení přiklánějí, pokud existuje pravděpodobnost výskytu výbušných plynů v odsávané vzdušině nebo
v okolním prostředí. A takové podmínky se nevyhýbají ani
projektům většího rozsahu.
Příkladem rozsáhlejší instalace plastového potrubí s antistatickými vlastnostmi v poslední době byla výstavba nového pavilonu Fyzikálního ústavu AV ČR v Praze Na Slovance dokončená v roce 2021. Laboratorní činnost zde může
v budoucnu představovat možnost vzniku výbušné atmosféry ve 22 digestořích. Riziko vzniku elektrostatického výboje je v tomto případě eliminováno odsáváním pracovního prostoru digestoří právě pomocí plastového potrubí
z PEEL. Od každé digestoře vede samostatný potrubní rozvod k vlastnímu ventilátoru a všech 22 ventilátorů (stejný
počet jako digestoří) je umístěno na střeše objektu. Jedná
se o typy FORT – PCK a FORT – P také v nevýbušném provedení – viz obr. 6 a 7.
Délka potrubí propojující ventilátory a digestoře rozmístěné ve 3 podlažích činí 800 metrů. Pro jeho výrobu byly
spotřebovány 3 tuny materiálu PEEL. Zakázka se realizovala
v období od října 2020 do dubna 2021.


KLIMATIZACE

Nová geometrie oběžného kola
a vysoce výkonná elektronika zajišťují
vylepšený a tišší provoz
Svatava Dofková
Ventilátory pro ventilační systémy a klimatizace jsou neustále zdokonalovány, protože požadavky uživatelů rostou,
zejména pokud jde o možnosti ovládání a energetickou
účinnost. V tomto trendu hrají roli i právní požadavky, zvyšování povědomí o životním prostředí a potenciální úspory
provozních nákladů. Radiální ventilátory společnosti ebm-papst (kontak na str. 29) zde nastavují nové standardy. Díky
aerodynamickým optimalizacím, inovativním materiálům,
propracovaným konstrukčním detailům a vysoce účinným
EC motorům s inteligentní řídicí elektronikou nejenže poskytují výrazně vyšší výkon než dříve, ale jsou také obzvláště
tiché a efektivní. To je výhodné jak pro ventilační a klimatizační techniku, tak pro průmyslové aplikace.
Specialista na motory a ventilátory, společnost ebm-papst,
již nějakou dobu využívá proces neustálého zlepšování
technologie ventilátorů. V posledních letech byly radiální
ventilátory z řady RadiPac speciálně navržené pro použití
v klimatizačních a ventilačních jednotkách neustále optimalizovány, se zvláštním důrazem na energetickou účinnost,
snížení hluku a ovladatelnost. S novým RadiPacem bylo
možné udělat další rozhodující vylepšení v této úspěšné sérii. Radiální ventilátory nové generace pracují s vyšší úrovní
účinnosti (obr. 1). Pomocí vyšší rychlosti je zajištěn vyšší průtok vzduchu i vyšší tlak, což znamená, že lze pokrýt i aplikace
s vyšší tlakovou ztrátou (obr. 2). Statický tlak může být navýšen až na hodnotu přesahující 2000 Pa. Kromě navýšení
úrovně účinnosti se dále snížila hlučnost; v závislosti na pracovním bodě je hladina hlučnosti v porovnání s předchozí,
již tak velmi tichou generací, snížena o 3 až 7 dB (A).

Oběžné kolo: vysoce pevný kompozitní materiál plus
inovativní geometrie
Oběžné kolo hraje při této optimalizaci důležitou roli. Bylo
vyvinuto na základě nejnovějších aerodynamických měření
s pěti geometricky propracovanými lopatkami (obr. 3). Byl zde
použit vysoce pevný kompozitní materiál vyztužený skelnými
vlákny. Složitého tvaru šlo docílit použitím procesu vstřikování. Tato geometrie lopatek výrazně snižuje průtokové ztráty.
Přispívá k tomu zaoblený obrys náběžné hrany lopatky a upravená odtoková část, která se zužuje směrem dozadu. Žebry
vyztužená zadní část zajišťuje stabilitu oběžného kola. Vstupní
dýza je rovněž vyrobena z kompozitního materiálu a je navržena pro dokonalou interakci s novým oběžným kolem.
Promyšlená geometrie oběžného kola snižuje nejen ztráty,
ale také hlučnost. Pokud jde o pevnost, zaujme také mechanické provedení oběžného kola. Speciálně profilované hrany
na sací a výstupní straně zvyšují stabilitu oběžného kola. Lze
tedy snadno docílit vysoké obvodové rychlosti.
Ta v závislosti na průměru oběžného kola vede k odpovídajícím vysokým otáčkám. To bylo prokázáno za nejnáročnějších
podmínek v rozsáhlých zátěžových a dlouhodobých testech.
Ventilátory mohou být provozovány maximální rychlostí
v teplotním rozsahu od -25 ° C do +40 ° C. Osvědčený průmyslový kompozitní materiál zde splňuje všechny příslušné
normy a v případě potřeby je k dispozici také schválení UL.

Obr. 1 - Nový RadiPac patří již do generace radiálních ventilátorů nabízejících vyšší účinnost, což má za následek výrazně nižší
provozní náklady

Obr. 2 - Pomocí vyšší rychlosti je zajištěn vyšší průtok vzduchu
i vyšší tlak, což znamená, že lze nyní pokrýt i aplikace s vyšší
tlakovou ztrátou

KLIMATIZACE

EC motory GreenTech: silnější, pružnější a ještě kompaktnější
Hnací silou nových radiálních ventilátorů RadiPac jsou vysoce
účinné EC motory GreenTech v rozsahu od 500 W do 8 kW.
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Obr. 3 - Použitým materiálem je
vysoce pevný kompozitní materiál
vyztužený skelnými vlákny. Proces
vstřikování umožňuje komplexní tvar

Obr. 4 - U standardních typů (vlevo) je výkonný
motor zcela vysunut z oblasti průtoku. V užší verzi
(vpravo) je motor částečně zanořen do oběžného
kola

Integrované EC motory s externím rotorem dosahují úrovní
účinnosti v souladu s požadavky na třídu účinnosti IE5 stanovenými v IEC/TS 60034-30-2. Pohonný systém sestává z motoru a integrované výkonové elektroniky, je individuálně přizpůsoben každému ventilátoru a je optimalizován pro příslušný
provozní rozsah. Nově vyvinutý motor s výkonem 8 kW představuje nový standard. Výkon integrované elektroniky byl
opět navýšen, a to i při kompaktnějších rozměrech. Díky tomu
je tento motor v současnosti nejvýkonnějším ve své třídě. Design a funkce byly také aktualizovány na nejnovější generaci
a vylepšeny tak, aby zahrnovaly konfigurovatelné rozhraní,
včetně rozhraní MODBUS-RTU a integrovaného rezonančního senzoru. Tento rezonanční senzor měří oscilace a vibrace
v reálném čase. Může tedy například detekovat nerovnováhu způsobenou nečistotami a poté odeslat zprávu dříve, než
dojde k poškození ventilátoru - v souladu s GreenIntelligence.
Řada flexibilních možností
Aby byly splněny požadavky různých instalačních situací, jsou nové
radiální ventilátory k dispozici ve standardní a užší verzi (obr. 4).
U nejsilnějších standardních typů je oběžné kolo připevněno
k motoru tak, že nemá žádný negativní vliv na aerodynamickou
účinnost. V užší verzi je motor zanořen do oběžného kola. Tyto
ventilátory jsou kompaktnější a jsou mnohem efektivnější než
srovnatelné předchozí modely, a to navzdory mírně kratším osovým instalačním rozměrům ve srovnání se standardní verzí.
Obě verze RadiPac jsou k dispozici jako kombinace oběžného kola motoru nebo jako řešení plug & play připravené
k instalaci v kompaktním podpěrném držáku pro snadnou
montáž na zeď (obr. 5). Nosné desky byly dimenzovány tak,
aby co nejlépe využívaly prostor na europaletě, čímž šetří
náklady na dopravu a snižují stopu CO2. K dispozici je také
zcela uzavřená mřížka sání vzduchu FlowGrid. Působí jako
usměrňovač proudění snižující turbulence na sání ventilátoru, které generují zvýšenou hlučnost, aniž by to mělo vliv
na technické parametry, jako jsou účinnost a výkon. Slouží
také jako ochranná mřížka na straně sání. Ventilátory jsou
pak ještě tišší, což je příznivé nejen pro ventilační aplikace.
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Obr. 5 - Nový RadiPac jako řešení
plug & play připravené k instalaci
v kompaktním držáku pro snadnou
montáž na zeď

Obr. 6 - Pokud je aktivována standardní detekce rezonance, pak je
rozsah s nadměrnými vibracemi přímo detekován a „přeskočen

Technologický box: automatická detekce rezonance pro
větší provozní spolehlivost
Radiální ventilátory se používají v celé řadě aplikací. V závislosti na instalační situaci může dojít k rezonanci v nepředvídaném rozsahu rychlosti. Pokud je ventilátor v takovém pásmu otáček provozován opakovaně či dlouhodobě,
může dojít k poškození ložiskového systému motoru, což
vede k selhání ventilátoru. Pro provozovatele systému lze
tyto vibrace měřit, ale není snadné je potlačit. Ebm-papst
ve svých radiálních ventilátorech RadiPac řeší problém
funkcí automatické detekce rezonance, která minimalizuje účinek vibrací. Během uvádění do provozu se provádí
zkušební spuštění, ve kterém jsou zaznamenávány a analyzovány úrovně vibrací v celé křivce rychlosti. Pokud jsou
ve specifických rozsazích detekovány nadměrné rychlosti
vibrací, řídicí software se v budoucnu automaticky nastaví na „rychlý posun vpřed“, čímž se kritické oblasti vyhne
(viz obr. 6). Tímto způsobem lze provozovat EC radiální
ventilátory bez rizika poškození. Operátoři mohou kdykoli
ručně upravit nastavení softwaru a mít vždy plnou kontrolu.		


KLIMATIZACE

Ať už ho otočíte
jakkoli: Je to benchmark.
Nový RadiPac staví technologii ventilace na hlavu.
Více informací naleznete zde:
www.ebmpapst.com/radipac

KLIMATIZACE
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Specifické potřeby a řešení efektivní
ventilace silničních a železničních tunelů
Veronika Kvardová
Instalace frekvenčních měničů a elektromotorů ABB do systémů ventilace silničních a železničních tunelů přináší řadu výhod
a to zvláště bezpečnostních a úsporných. „Železniční a silniční
tunely musí splňovat přísné ventilační normy, pokud jde o kvalitu ovzduší a požární bezpečnost. Použití frekvenčních měničů
může pomoci zajistit jejich maximální dobu provozuschopnosti
a energetickou účinnost a snížit riziko pro lidi v případě požáru.
Proto by měly být frekvenční měniče a elektromotory považovány za klíčový prvek ventilačních systémů pro nejambicióznější tunelové projekty na světě,“ domnívá se Petr Bleha, ABB
Account manager.
ABB aktuálně dodává produkty v hodnotě 6,3 milionů do
Lochkovského a Komořanského tunelu. Dodávka obsahuje
42 kusů speciálních elektromotorů, které splňují přísná kritéria
pro použití v tunelech. V případě požáru zvládnou motory pracovat 2 hodiny při 400 °C.
Zatímco ventilátory bez frekvenčních měničů fungují v režimu vypnout – zapnout k nepřetržitému provozu na plný výkon,
frekvenční měniče, osazené na motorech ventilátorů, umožňují
přesné řízení otáček dle skutečné potřeby větrání. Funkce Energy Optimizer pak zlepšuje využití energie snižováním magnetických ztrát motoru. Využití měničů a řídicích systémů má velmi
významný dopad na spotřebu energie. Velké úspory energie
přinášejí i velmi malé změny rychlosti – pouhé desetiprocentní snížení rychlosti dokáže přinést úsporu energie ve výši 27
procent. Kromě přispění k celkové udržitelnosti tunelových
projektů může snížení rychlosti ventilátoru také snížit hladinu
hluku - snížení rychlosti pouze o 20 procent sníží akustický tlak
o více než 50 procent. Výsledkem je příjemnější prostředí pro
uživatele, provozovatele a místní obyvatele. Frekvenční měniče
také hrají zásadní roli v bezpečnosti, protože v případě požáru
mohou rychle zvýšit rychlost ventilátoru a také mají schopnost
změnit směr proudění vzduchu tak, aby zadržovaly šíření kouře
a jedovatých plynů a vytvářely bezpečné zóny, které umožňují
efektivní evakuaci lidí z tunelu. Elektromotory ABB pak fungují
spolehlivě i za vysokých teplot v prostředí zasaženém požárem.
Důležitým rysem mnoha moderních frekvenčních měničů je
tzv. override režim, který umožňuje hasičům převzít kontrolu

Obr. 1 - Gotthardský tunel
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nad frekvenčními měniči ovládajícími ventilátory a přeměnit
je na jednotky pro odvod kouře. Pokud je tento režim použit,
je měnič naprogramován tak, aby ignoroval většinu varování
a alarmů, které by jej normálně zastavily. Může tak fungovat
až do zničení a zajistit tak v případě nouze vzácné minuty dýchatelného vzduchu lidem unikajícím z ohně. V případě ztráty
externí komunikace je měnič bez problému schopen ujmout se
„řízení“ až do doby, kdy je externí komunikace obnovena.
Příklady realizací ventilačních systémů s využitím výrobků ABB
Gothardský úpatní tunel (obr. 1) je železniční tunel otevřený
v roce 2016, který slouží pro osobní a železniční přepravu
přes švýcarské Alpy. Měří 57 km a řadí se tak k nejdelším
a nejhlubším dopravním tunelům na světě.
Také ventilační systém, použitý v tomto tunelu, patří k největším a současně nejvýkonnějším systémům na světě. Vnější
průměr ventilátorů dosahuje 3,5 m, instalovaný maximální výkon je 15,6 MW – tedy tolik, kolik má 25 vozů Formule 1 dohromady.
Ventilační systém tvoří 24 proudových ventilátorů ve dvou
portálech tunelu a 8 ventilátorů ve ventilačních centrech, zajišťujících přívod čistého vzduchu a odvod vzduchu s emisemi.
Rychlost motorů pro těchto 8 hlavních ventilátorů řídí VN frekvenční měniče ABB ACS 1000. Díky tomu je provoz ventilátorů
maximálně energeticky efektivní.
„Plíce” celého systému tvoří dvě ventilační centra, která
zajišťují výměnu vzduchu v tunelu. Přivádějí čerstvý vzduch
z venku dlouhými vertikálními šachtami osazenými klapkami.
Odpadní vzduch je odváděn speciálními šachtami pomocí axiálních ventilátorů. Rychlost vzduchu zde dosahuje až 300 km/h.
Systém je z bezpečnostních důvodů navržen jako redundantní. Použitý řídicí systém má k dispozici 50 různých scénářů pro
nejrůznější režimy – od normálního provozu přes režim údržby
až po nouzový stav.
Tunel Chenami – Nashri byl otevřen v roce 2017. Jeho úkolem bylo zvýšit mobilitu a bezpečnost na indickém dálničním
tahu (dálnice 44), který spojuje nejsevernější indický stát Kašmír se zbytkem země.
Díky své délce 10,89 km je v současné době nejdelším dálničním tunelem v celé Asii. Je to také první tunel v Indii a šestý
tunel na světě, kde byl využit systém příčné ventilace s integrovanými frekvenčních měniči a motory ABB.
Pro zajištění bezpečnosti je vedle hlavního tubusu tunelu
veden paralelní únikový tunel. Celý tunelový systém je rovněž
vybaven speciálními funkcemi, jako je integrovaný systém řízení dopravy, systém detekce a řízení požárů a bezdrátová komunikace. Bezpečnostní software ventilačního systému rovněž
umožňuje tzv. „override” režim zajišťující provoz během nouzo
vých situací.
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Ventilátor ZAcube se zařízením
Premium Optimizer
Jaroslav Kolman
ZAcube je flexibilní a vysoce efektivní ventilátor. (kontakt na
str. 33) Pomocí několika jednoduchých kroků nyní lze bez námahy vytvořit vysoce efektivní sestavu ventilátoru v různých
tvarech a velikostech, přesně podle požadavků zákazníka (obr. 1
až 2) a vyskládat je až do pěti řad. Ruční montáž je snadná díky
jednoduchému připojení modulů pomocí standardních šroubů.
Moduly jsou samonosné a lze je proto namontovat bez dalších
výztužných opatření. Hladký povrch a žádné ostré hrany umožňují snadné čištění tohoto ventilátoru. ZAcube je navržen tak,
aby odpovídal svými rozměry standartní řadě velikosti filtrů a je
tak optimalizován pro snadné zabudování do AHU jednotek.
Specifikace produktu
Stohovatelný systém modulů ventilátorů ZAcube s vestavěným
zařízením Premium Optimizer zaručuje nejvyšší efektivitu při
snížené akustice (obr. 3). Moduly obsahují volně oběžné kolo
Cpro se sedmi dozadu zahnutými profilovanými lopatkami s vysoce účinnými ECblue motory IE5 ve velikostech 315 až 560 mm.
Oběžné kolo je vyrobeno z kompozitního materiálu ZAmid,
které začíná být velmi žádané na trhu, díky jeho technickým parametrům: objemový průtok až 17 500 m³/h při volném prou-

Obr. 1

Obr. 2

a) Bez Premium Optimizeru
Obr. 3
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dění a možné max. zvýšení statického tlaku až na 2100 Pa. Moduly jsou určeny díky snadné manipulaci a konstrukci formace
ventilátorů pro horizontální proudění vzduchu v zařízeních RLT
i modernizace starších stávajících zařízení.
Vlastnosti a zvláštní charakteristiky
Moduly ZAcube obsahují Premium Optimizer. Tento prvek
zajišťuje homogennější proudění vzduchu na výstupu modulu pro zvýšení vzduchotechnického výkonu. Současně je zde
zlepšena akustika. Níže uvedené komponenty jsou obtékány
homogenně, díky čemuž může být snížen jejich odstup od
ventilátoru.
Design modulů ventilátorů ZAcube umožňuje rychlou a snadnou montáž sestavy ventilátorů. Ventilátory přitom mohou být
uloženy až v 5 řadách a být provozovány paralelně (obr. 4).
S každým ventilátorem ZAcube jsou dodávány standardizované spojovací materiály, což umožňuje jejich snadné vzájemné propojení.
Výhody designu ventilátorů s označením ZAcube, optimalizované z hlediska prostoru se prokáží už při přepravě a samotné
manipulaci i instalaci (flexibilní řešení ve všech rovinách). 

Obr. 4

b) S Premium Optimizerem
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K r ál o v sk á t ř ída
ventilátorů

Poznejte budoucnost
Z Acube – nový vysoce účinný ventilátor
Čtvercový – Praktický – ZAcube s unikátním Premium Optimizerem má vyšší výkon, vyšší účinnost a nižší
hladinu akustického hluku. Modulově stohovatelný až do výše 5-ti modulů - je možná prefabrikace a jeřábová
doprava kompletního panelu. Hladké vnější povrchy, žádné ostré hrany – perfektní pro hygienické provedení.
Takhle vypadá technologie do budoucnosti! www.ziehl-abegg.cz

Flexibilní a snadno odnímatelný

Flexibilní a snadno odnímatelný

Mnoho kombinací –
vhodné pro každou aplikaci

Královská třída ve vzduchotechnice, regulační technice a technice pohonů

KLIMATIZACE
Pohyb dí ky p erfe ktn osti

33
Z Avblue

Z Awheel

Z A bluef in

Ceny energií stoupají, energetika se
mění, je čas na její integraci s TZB
Ing. Jaromír Klaban
Po letech relativně stabilní situace v dodávkách a cenách
energií nastává naopak doba velmi turbulentní. Po 24. únoru 2022 ještě turbulentnější a ještě hůře predikovatelná.
Před tím byla tahounem změn ekologie, zelený úděl, dekarbonizace Evropy nebo zelená taxonomie. Bezpečnost celého systému a náklady byly až v druhém nebo třetím plánu.
Uvažování všech se ale během týdne totálně obrátilo. Kvůli
bezpečnosti a nezávislosti dodávek a bezprecedentnímu nárůstu cen se staly akceptovatelnými jakékoliv zdroje energie
včetně uhlí a jádra. Evropská unie, jednotlivé státy, města,
obce i jednotlivci hledají a mluví o energetické nezávislosti.
Již koncem září minulého roku šéf přenosové soustavy v rozhovoru na Seznamu Zprávy řekl: „Drahá energie změní naše chování…“. A k tomu dodal: „Energetika, jak ji známe, vymizí. Budeme
muset daleko přesněji zvažovat, kdy si jaký spotřebič zapneme.
Přijdou dynamické tarify, v nichž bude elektřina v době špiček
dražší. To je jedna z podmínek pro novou energetiku.“
Co to znamená pro klimatizaci, vytápění, ventilaci tj. vnitřní prostředí a obecně techniku zařízení budov (TZB)?
Pro řízení všech technických zařízená budov (TZB), je dnes
zapotřebí elektrická energie. Dosud jsme zvyklí, že elektři-

na je k dispozici kdykoliv potřebujeme. A to v libovolném
množství limitovaném pouze hlavním jističem nebo u větších odběratelů rezervovaným příkonem, tzv. ¼ hodinovým
maximem, chcete-li. Navíc po dobu platnosti smlouvy za
stejnou cenu podle sazby, která má maximálně dva tarify.
Dnes s minimálním cenovým rozdílem mezi nimi, který uživatele příliš nemotivuje k nějaké změně v chování. Časová
schémata nízkého a vysokého tarifu určuje distributor na
týdny dopředu a rozhodně neodrážejí okamžitou tržní cenu
elektřiny. Mj. i proto se do budoucna mluví o zavedení dynamických tarifů.
Velkoobchodní cena elektřiny na denním trhu je naopak
jiná každou hodinu. Mluvíme o denním trhu a o spotových
cenách, které mají každý den jiný průběh, jiný poměr nejnižší a nejvyšší ceny a samozřejmě její absolutní výši. Již dnes
ale existují obchodníci, kteří svým zákazníkům nabízejí elektřinu na základě těchto spotových cen s měsíčním vyúčtováním po hodinách. A ti kteří nabízeli elektřinu buď na bázi
standardních sazeb, nebo elektřinu na bázi spotových cen,
nabízejí aktuálně jen ty spotové. Tím tedy naznačují tržní
trend přechodu k oněm dynamickým tarifům v případě, že
nelze dlouhodobě jakkoliv předvídat trendy.

Obr. 1 - Schématicky: role systému Tecomat Foxtrot konfigurovaného v prostředí iCOOL4
na funkci kompletního řízení
energetiky budovy s rozšířením
integrované regulace vnitřního
prostředí a kompletního TZB
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Jaký to má vliv na budoucnost topení, klimatizaci, větrání? Špatná zpráva je, že udržet vnitřní prostředí bude pro
nás všechny už vždy dražší než dnes. Dobrá zpráva je, že
ten kdo zavčas zainvestuje do správného komplexního řízení energetiky domu – BEMS (Building Energy Management
System), ten si sníží provozní náklady, může zvýšit soběstačnost a tedy i energetickou bezpečnost. A navíc bude „Smart
Grid ready“. Pro vysvětlení co je „Smart Grid“ použijme opět
slova šéfa přenosové soustavy z výše zmiňovaném článku:
„Žádá si to nová technická řešení. Budoucí energetika bude
v podstatě IT energetika. Bude se řešit všechno na počítačích, systém může mít víc úrovní.“
Když tedy mluvíme o BEMS, mluvíme o úrovni úplného řízení odběrného místa za fakturačním elektroměrem
většinou tedy budovy. Není to jen pouhá komunikace
a zobrazení měřených dat, není to ani jednoduché spínání několika relé vyjadřující okamžitý dynamický tarif. Je to
sofistikované řízení neustále zpracovávané lokální výpočetní kapacitou, které bere v úvahu všechny individuální
a dynamicky se měnící priority uživatele včetně predikce jeho vlastní spotřeby, výroby a akumulace energie.
V souvislosti s řízením TZB využívá BEMS všechny možné
neelektrické i elektrické akumulace v objektu a aktivně je
využívá k časovým posunům tak, aby v kombinaci s budoucími dynamickými tarify nebo současnými spotovými
cenami na denním trhu průběžně vyhledával nejmenší finanční náklady na provoz.
Protože tato úroveň BEMS zároveň komunikuje se všemi
aplikacemi na vyšší úrovni, může naopak obchodníkovi a tzv.
agregátorovi flexibility nabídnout k využití svoji řiditelnou
flexibilitu. Na oplátku tak od něj může získat část peněz, které přenosová soustava každoročně vynakládá na tzv. služby
výkonové rovnováhy. Opět podle šéfa přenosové soustavy:
„…protože i malé spotřebiče, pokud jich jsou zapojeny stovky tisíc, mohou agregovat potřebnou flexibilitu v síti.“

BEMS, tedy Building Energy Management System již existuje, je to reálné, ověřené řešení, které lze již nyní bezprostředně projektovat a nasazovat do instalací s nejrůznějšími kombinacemi TZB, MaR a fotovoltaických elektráren
s bateriemi nebo s elektromobily. Je integrální součástí
aplikačního systému iCOOL4 pracujícího na bázi řídicího
systému Tecomat Foxtrot, což je komplexní stavebnice volně programovatelného automatu (PLC) dle průmyslového
standardu IEC-61131 (obr. 1). Centrální modul Foxtrotu má
na sobě základní sestavu vstupů, výstupů a komunikačních
kanálů, která se dá prakticky libovolně rozšiřovat podle
konkrétního projektu a konkrétních specifik řízených zařízení. Konkrétní program vytváří programátor v prostředí
Mosaic.
Pro široké a rutinní nasazení standardizovaného řízení
velkých budov i rodinných domů (obr. 2) a na základě letité
praxe se vznikem a dlouhodobou údržbou instalací chytrých
domů na bázi Foxtrotu a programovaní v Mosaicu vznikl
aplikační systém iCOOL4. Jde o velmi flexibilní konfigurátor
a generátor bezchybného aplikačního programu pro Foxtrot
(obr. 3). iCOOL4 jako webová aplikace umožňuje projektantům, instalačním a integračním firmám nasadit a dlouhodobě na dálku udržovat řídicí systém a to i bez programátorských znalostí. Kromě standardních „smart house“ funkcí
jako je topení, svícení a stínění v jednotlivých místnostech,
lze tu konfigurovat i složité funkce TZB a MaR a integrovat je
s celkovou energetikou budovy, včetně aktuálních projektů
obnovitelných zdrojů energie a chytrého nabíjení elektromobilů.
iCOOL4 je webová aplikace přístupná z jakéhokoliv prohlížeče, ve které se „klikáním“ popíše budova a použitá zařízení. Zařízení se pak propojí požadovanými základními vazbami a funkcemi. Následuje vygenerování cílové konfigurace
všech modulů Foxtrotu včetně popisu propojení jednotli-

Obr. 2 - Tecomat Foxtrot konfigurovaný systémem iCOOL4 je
také součástí „Energetického
konceptu Fénix“ realizovaného
na rodinném domu v Omicích.
Komplexní algoritmy zahrnující
přímotopy, bojlery, fotovoltaiku,
bateriové uložiště AES, nabíjení
elektromobilu jsou optimalizované online nově i na spotové ceny
probíhají za účasti a pod dohledem UCEEB ČVUT (Univerzitního
centra energeticky efektivních
budov)
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vých svorek, podle kterých pak postupuje instalující elektrikář. Po zadání identifikačního kódu konkrétního centrálního
modulu připojeného v místě instalace k internetu se vytvoří
zabezpečené propojení přes VPN (Virtual Private Network).
Spustí se automatický proces sestavení zdrojového kódu,
jeho překlad v Mosaicu a nahrání do centrální jednotky. Zároveň se vytvoří komfortní uživatelské rozhraní jako ovládací
aplikace pro mobil, tablet i počítač. Přes toto rozhraní pak
uživatel ovládá všechna zařízení a nastavuje všechny jejich
parametry. Lokálně, ale samozřejmě i na dálku.
Systém iCOOL4 umožňuje další službu instalačním
a servisním firmám a to komfortní dálkovou správu každého
projektu, údržbu aktuálních verzí programu a řízení hierarchizovaných přístupových práv až na úroveň jednotlivce pro
konkrétní instalaci a konkrétní funkci. Díky tomu je systém
nadstandardně flexibilní pro upgrade a implementaci změn,
které v průběhu životního cyklu nutně vzniknou. Pokud jsme
článek věnovali turbulentním změnám na trhu s energiemi,
právě tento systém iCOOL4/Foxtrot má schopnost online

adaptability na čekané i nečekané změny a to včetně změn
legislativy a změn obchodníků s energiemi a změn v jejich
produktech.
Systémem iCOOL4 je možno upgradovat i starší instalace
postavené na bázi Foxtrotu, který v ČR vyvíjí a vyrábí kolínská
firma Teco a.s. (kontakt na str. 37). Systém bude představen na
výstavě Aquatherm 2022 v Praze na Výstavišti v Letňanech od
19.–21. dubna na stánku Katedry TZB Fakulty stavební ČVUT.
A to jako součást unikátního, protože reálného, projektu rodinného domu, ve kterém se již přes rok normálně bydlí.
Unikátního i proto, že kromě systematického dlouhodobého
měření všech hodnot vnitřního prostředí jsou tu sledovány
i všechny toky energií i reálné reakce na změnu dodavatele energie včetně řízení na využití spotových cen. Unikátní
i proto, že majitel domu je ochoten se o své zkušenosti ze
stavby i provozu se zájemci podělit. Jinak jsou informace
a školení o tématu dostupné na stránkách www.icool4.cz
a www.tecomat.cz.


Obr. 3 - Řídicí systém Tecomat Foxtrot (nahoře)
je v rodinném domu v Omicích instalován v rozvaděči spolu s kompletní silnoproudou elektroinstalací. Řídí kromě energetiky kompletně i vnitřní
prostředí – teplotu, vlhkost a CO2. Do řízeného
vnitřního prostředí patří i biodynamické osvětlení
(dole). Jeho teplotu chromatičnosti Foxtrot
v čase mění, aby korespondovalo se slunečním
spektrem, kterému při západu přirozeně ubývá
modrá složka spektra
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Tecomat Foxtrot + iCOOL4
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Další upgrade v konektivitě Vaillant
Ing. Libor Hrabačka
Řada čtenářů se již jistě setkala s ekvitermní regulací eRELAX.
Tento regulátor se úspěšně prodává několik roků, a proto si kladu otázku, zda je ještě možné našim čtenářům o tomto produktu
něco sdělit. Odpovědí na otázku je další vývoj tohoto regulátoru
– a to upgrade aplikace eRELAX.
Pro čtenáře, kteří se s touto regulací ještě neseznámili, uvádím
stručný přehled a funkce. Jedná se o ekvitermní regulátor pro závěsné kondenzační kotle s jejich vzdálenou správou pomocí mobilní aplikace. Celá jednotka se skládá z termostatu umístěného
v obytném prostoru a přijímače, který je propojen s kotlem a přes
WI-FI síť připojen do internetu do cloudového úložiště Vaillant.
Na termostatu lze nastavovat prostorovou teplotu pomocí
hardwarových tlačítek, uživatel však ocení komplexní nastavení
a zejména dálkové ovládání kotle pomocí aplikace. V průběhu
února a března letošního roku dochází k upgradu stávající verze
na zcela novou s mnoha vylepšeními a novými funkcemi. To vše
je důkazem, že společnost Vaillant (kontakt na str. 39) investuje nemalé částky do konektivity a IoT (Internet of Things) svých
produktů. A proto účelem tohoto článku je seznámení se s touto
„virtuální“ novinkou.
U stávajících uživatelů regulátoru eRELAX dochází k automatické aktualizaci aplikace, noví uživatelé si stáhnou aplikaci standardním způsobem v AppStore nebo na Google Play. Vlastní hardwarové zapojení a aktivace celé jednotky je rychlé a jednoduché, ale
tato činnost přísluší autorizované servisní firmě.
My se však v tomto článku zaměříme na novou verzi aplikace.
Úvodní obrazovka (obr. 1) byla zcela přepracována a vizuálně
zjednodušena, což vede ke snadnějšímu používání uživateli všech
věkových skupin. Úvodní obrazovka obsahuje základní ovládací
prvky, určené pro rychlou změnu. V legendě jsou popsány tyto
ovládací prvky, některé z nich si pak ještě detailněji vysvětlíme.

Nejpoužívanější nastavení, zejména u nových instalací, bude
nastavení časového programu. Do tohoto nastavení uživatel
vstoupí rychle pomocí tlačítka „Programy“.
Následně se zobrazí okno s časovými programy, s jejichž pomocí lze přizpůsobit provoz kotle dle režimu domácnosti. Je možné
vytvořit několik tzv. Plánů, které se mohou přejmenovat dle použití. To je výhodné tehdy, jestliže uživatel má proměnlivý pracovní týden, např. 1 týden v kanceláři a 1 týden home office. Tomu
slouží příslušné časové plány a lze je měnit mezi sebou a ihned je
aktivovat dle potřeby.
Dále konkrétní plán obsahuje časový program s nastavenými
časy a požadovanými teplotami – normální a útlumovou.
Tlačítko „Rychlé akce“ (obr. 2), jak již označení napovídá, slouží
uživateli pro častěji používané funkce. Podrobný popis je uveden
v legendě k obrázku.
Po stisknutí tlačítka „Informace“ se uživateli zobrazí graf se záznamem průběhu teplot, chodu kotle s jeho tepelným výkonem.
Z hlavní obrazovky se můžeme tlačítkem v pravém horním rohu
přepnout do nastavení celého topného systému. Zde můžeme
nastavovat, např. následující základní funkce.
 „Uživatelé“ - ovládat topení může více uživatelů – např. členů
rodiny, zde povolíme přístup ostatním.
 „Přidat termostat“ – v jedné aplikaci můžeme ovládat více topných systémů, např. byt/dům + chata/chalupa.
 „Parametry vytápění“ - zde lze nastavit např. topnou křivku, korekci prostorové teploty, vliv předpovědi počasí.
 „FAQ“ – často kladené otázky. Jedná se o stručný manuál k používání aplikace a termostatu.
Tento upgrade potvrzuje, že společnost Vaillant klade důraz na
konektivitu plynových kondenzačních kotlů, jejich ekonomicky
výhodný provoz a zejména snadné ovládání.


Legenda: 1. Hlavní menu.
2. Aktuální teploty (venkovní/
vnitřní).
3. Symbol pro požadavek na
vytápění.
4. Nastavená požadovaná pokojová teplota.
5. Tlačítka pro zvýšení/snížení
požadované teploty.
6. Rychlé menu:
Programy – funkce
pro časové programy.
Rychlé akce – vstup
pro často používané
opakované akce.
Informace – zobrazení grafů spotřeby.

Legenda:
1. Jednorázové ohřátí zásobníku TV.
2. Režim v případě delší nepřítomnosti, např. během
dovolené.
3. Letní režim – topení vypnuto, pouze příprava TV.
4. Topení vypnuto, aktivována
ochrana proti zamrznutí.

Obr. 1 - Úvodní obrazovka
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Obr. 2 - Obrazovka s rychlými akcemi
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Chlazení

Navrženo
pro změnu.

Tepelné čerpadlo skutečně šetrné
k životnímu prostředí. aroTHERM plus.
Tepelná čerpadla aroTHERM plus vzduch/voda o výkonu 5-12 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.

Možnost
prodloužené
záruky až na

Více informací najdete na www.vaillant.cz.
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Bezdrátové řízení vzduchu
s technologií Lindab Ultra BT
Ing. Josef Lácha
Výměna vzduchu v budovách s využitím systémů VAV (Variable Air Volume) nebo DCV (Demand Controled Ventilation),
lze uspořit náklady na energii spotřebovanou provozem VZT
zařízení a také zvýšit kvalitu vnitřního prostředí, jež může
výrazně kolísat u budov, u nichž očekáváme velmi proměnlivou obsazenost a změnu vnitřního mikroklimatu (viz např.
obr. 1). Zejména kancelářské budovy, obchodní prostory,
zdravotnická zařízení, laboratoře a průmyslové závody jsou
provozy, kde regulujeme průtok vzduchu na základě potřeb
lidí nebo technologií, zjednodušeně na základě „určitého“
požadavku. Výrobce vzduchotechniky, firma Lindab (kontakt
na str. 41) přichází s novou generací variabilních regulátorů
a měřičů průtoku vzduchu (|UltraLink), u kterých se s obrovskými výhodami využívá ultrazvukový signál pro měření celkem 3 fyzikálních veličin, a to pouze jednou ultrazvukovou
soustavou čidel. Měřit můžete současně objemový průtok,
rychlost a dokonce i teplotu vzduchu. Oproti běžným regulátorům nabízí UltraLink vysokou přesnost, rozsah a rychlost
měření za porovnatelnou pořizovací cenu. Pro systémové
použití nabízíme spojení regulátoru s bezdrátovými čidly
jako CO2 a senzoru přítomnosti (obr. 2) s mobilní aplikací pro
řízení průtoku prostřednictvím chytrého telefonu. V případě
potřeby je možné využít ovládací dotykový displej. Systém je
komunikačně nezávislý na již instalované technologii, a proto lze tuto technologii aplikovat nejen na nové, ale velmi
snadno i na již realizované rozvody vzduchotechniky postupně dle potřeb budovy. Mobilní aplikace se spáruje s umístěnými čidly a regulátory průtoku vzduchu (obr. 3) , čímž zajistíte kontrolu nad osazeným systémem regulace bez nutnosti
osazení ovládacích displejů. Přístup do aplikace je umožněn
z vícero mobilních zařízení.
Způsobů, kterými lze měřit průtok vzduchu v potrubí je
mnoho a každá metoda má svá specifika. Z těch cenově

a technicky nejdostupnějších můžeme využít některý z obrovského množství výběru anemometrů (mechanický, aerodynamický, termický, akustický apod.); také lze využít odběr
tlaku v potrubí ke zjištění tlakové diference (např. Wilsonova
mříž), nebo nově ultrazvukového signálu (UltraLink), který
dokáže přesvědčit svými výhodami, a to hned v několika níže
uvedených aspektech.
Údržba: jedinou údržbou je čištění dvojice ultrazvukových
sond, umístěných uvnitř potrubí v závislosti na prašnosti
proudícího vzduchu.
Tlaková ztráta: ultrazvukový signál nezpůsobuje žádnou
tlakovou ztrátu a nezvyšuje akustický výkon.
Přesnost měření: běžně lze dosáhnout odchylky měření 2–15 %
dle ustálení proudu vzduchu před měřícím zařízením. V běžných podmínkách lze dosáhnout průměrné odchylky 3–5 %.
Měřitelný rozsah: měřitelná rychlost proudícího vzduchu je 0–15 m/s. Tento měřící rozsah pro vzduchotechniku
(Pokračování na str. 42)

Obr. 2 - Displej s čidlem
CO2 a senzorem přítomnosti

Obr. 3 - FTCU - Regulátor
variabilního průtoku
(Ø 100–630 mm)

Obr. 1 - Schéma DCV sestavy pro řízení vzduchu místnosti s ultrazvukovým regulátorem Ultralink
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Obr. 4 - Ultrazvukové měření vzduchu

Obr. 6 - Záznam měření průtoku vzduchu v konfigurační aplikaci

Obr. 5 - FTMU – Samostatný ultrazvukový
měřič (Ø 100–630 mm)
(Pokračování ze str. 40)

(obr. 4 a 5) nabízíme jako první na českém trhu. Pomocí ultrazvuku je možné detekovat průtok vzduchu již od 0,1 m/s.
Rozsah teplotního měření je -30 °C / +50 °C.
Zpracování a odesílání informací: údaje z produktů UltraLink jsou zpracovávány uvnitř zařízení a jsou odesílány do
nadřazeného systému s možností volby mezi analogovým
nebo Modbusovým signálem. Pro rychlý přehled a zaregulování je možné sledovat všechny měřené parametry na přehledném displeji (obr. 6), který je součástí každého produktu
z rodiny UltraLink.
Parametrizace: Pro nastavení potřebných parametrů zařízení lze zvolit z následujících možností:
 propojovací USB kabel RS 485;
 dálkové spojení se zařízením pomocí přenosové technologie Bluetooth, díky které lze nastavit vícero zařízení z jednoho místa přes mobilní aplikaci;
 operační displej (obr. 7).
Správa dat: Lindab UltraLink nabízí možnost zaznamenávání všech měřených parametrů v čase a odesílat je do
datových souborů pro budoucí analýzy o fungování VZT
systému.
Měření teploty: ultrazvukový signál dokáže kontinuálně
číst také teplotu proudícího vzduchu, kterou je možné zobrazit nebo odesílat k dalšímu zpracování do BMS systému
společně s dalšími údaji. Výhodou v případě analogové komunikace je možnost nastavení dvojice výstupních signálů
měřených veličin v rozsahu 0(2) - 10 V DC.
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Obr. 7 - Displej ultrazvukového regulátoru

Pokud máte zájem o demonstrační ukázku fungování některého z těchto výrobků, neváhejte nás kontaktovat. Náš
obchodní zástupce osobně přijede zodpovědět všechny
dotazy a v praxi předvede výhody tohoto nového systému,
který nachází své uplatnění i na českém trhu. Všechny výše
uvedené výhody naleznete u těchto dvou zařízení, které
jako první patří do skupiny Lindab UltraLink.
Ultrazvukový signál ve vzduchotechnice mění běžné standardy měření. Nabízí nejen bezproblémový kontinuální provoz, možnost individuálního nastavení, přesnost a rozsah
měření. V kombinaci se systémem Lindab Ultra BT dostanete do ruky nástroj, který vám dokáže určit hodnoty, které
jsou důležité pro optimalizaci energie vkládané do vzduchotechnického systému. Více informací, včetně technických listů naleznete na našich stránkách: www.lindab.com/cz .
Pokud hledáte spolehlivého partnera s vysokou kvalitou
výrobků a technické podpory nejen v oblasti měření a regulace, ale i ostatních oblastech vzduchotechniky, kontaktujte
některého z našich obchodních zástupců Lindab s.r.o., nebo
využijte e-mailovou adresu: infocz@lindab.com.
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Realizace nové budovy, která je
z hlediska spotřeby energie o krok napřed
Ing. Filip Hajšo
Již více než 40 let vyvíjí, vyrábí a montuje rodinná hightech společnost Wild & Küpfer AG ve Schmerikonu vysoce přesné plastové díly a sestavy pro nejsložitější aplikace svých zákazníků v průmyslu a zdravotnické technice.
Nadprůměrně vysoký růst v odvětví MedTech si vyžádal
výstavbu přístavby pro čisté prostory, montáž, logistiku
a skladovací kapacity (obr. 1). Nová třípodlažní budova
byla po dvouleté výstavbě uvedena do provozu na podzim
2019. Kapacita čistých prostor se v přízemí ztrojnásobila
na celkových 1800 metrů čtverečních. Suterénní podlaží
je využíváno pro nové skladovací prostory a druhé podlaží
pro výrobu a montáž. V horním patře pak byla v roce 2020
otevřena restaurace pro zaměstnance určená pro přibližně
200 lidí.
Jedná se o komplexní novostavbu s velkým množstvím
instalovaných technologií. Počínaje energetickými vrty
s integrovanou technologií vytápění/chlazení, přes chladicí
jednotky strojů, technologii stlačeného vzduchu a vnitřní
úpravu vody až po technické instalace pro provoz restaurace a fotovoltaickou elektrárnu na střeše. Kromě toho
byla zajištěna redundance ke stávajícím provozovaným
zařízením. Předpokladem bylo inteligentní propojení různých zdrojů odpadního tepla z výrobního procesu a zdrojů
energie.

Vysoce účinný provoz lze provozovat s využitím vnitřního
odpadního tepla a jeho integrací jako zdroje energie. Inteligentní polní instrumentace od společnosti Belimo (kontakt
na str. 45) je integrována do nadřazené úrovně automatizace pro všechna zařízení, což umožňuje optimální provoz (viz
obr. 2 až 6). Prostřednictvím technologie Near Field Communica¬tion (NFC) lze nastavit důležité údaje, jako je doba
chodu i další nastavení, nebo například odečtení aktuální
polohy a podobně.
Reverzibilní tepelné čerpadlo s provozem se čtyřmi kompresorovými jednotkami má chladicí výkon přibližně 400 KW
a dodává energii nejen různým topným skupinám, ale také
distribuční síti chlazení. Je vybaveno frekvenčními měniči, aby mohlo co nejrychleji reagovat na změny zatížení.
Chladicí věž na střeše odlehčuje energetickým vrtům během údržbových prací nebo energetických špiček. Odpadní teplo z procesního chlazení spolu s energií z přibližně
100 energetických vrtů vytváří teplotní úroveň, která díky
akumulaci zdroje zajišťuje optimální provoz tepelného
čerpadla.

Úspěšný další rozvoj celé výroby energie
Přibližně 100 energetických vrtů vyrábí energii pro volné
chlazení a výměnu tepla. Tepelné čerpadlo se používá reverzibilně pro chlazení a výrobu tepla (vytápění a teplá voda).

Regulovaná distribuce vzduchu do zón podle potřeby
Byly instalovány četné ventilační systémy pro výrobní
a laboratorní prostory, a restauraci pro zaměstnance.
Všechny jsou vybaveny rekuperací tepla, ohřívači vzduchu a chladiči, přičemž přivádějí vzduch do místností
prostřednictvím regulátorů objemového průtoku vzduchu BELIMO podle potřeby v závislosti na využití a zóně.
Ty jsou prostřednictvím sběrnice BELIMO MP-Bus®

Obr. 1 - Nová budova společnosti Wild & Küpfer AG

Obr. 2 - Ventily a senzory Belimo monitorují a zajišťují, aby bylo
k dispozici správné množství energie pro chlazení nebo vytápění
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(Pokračování na str. 46)
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Obr. 3 - Systém větrání a klimatizace v nejvyšším patře se senzory,
ventily a pohony klapek od společnosti Belimo

Obr. 5 - Systémy TABS (termoaktivní komponenty) jsou
podle potřeby zaplavovány chlazenou vodou. Regulace se
provádí pomocí vysoce kvalitních zónových ventilů BELIMO,
které lze uzavřít vzduchotěsně. Technologie kulových ventilů
tak zabraňuje zbytečnému plýtvání chladicíh energií v budově během přechodných období

Obr. 4 - Senzory a zdvihové ventily od společnosti Belimo monitorují chladicí vodu a pomáhají zajistit, aby byla distribuována do
zón při správné teplotě a ve správném objemu.
(Pokračování ze str. 44)

integrovány do systému řízení budovy, který počínaje vzduchotechnickou jednotkou zajišťuje požadované
množství vzduchu v optimálním množství prostřednictvím
funkce Fan Optimiser. To znamená, že se používá nejnižší možný tlak vzduchu, aby byla stále zajištěna potřeba
vzduchu až k nejvzdálenějším vývodům. Venkovní vzduch
lze centrálně předehřívat nebo předchlazovat ve zdrojovém okruhu. Technická místnost pro přívod vzduchu se
nachází v nejvyšším patře.
„Společnost BELIMO má na energeticky účinná zařízení
stejně vysoké nároky jako my. Spolupráce s ní byla plná dobrých nápadů a zcela splnila naše očekávání. Mít za partnera
společnost BELIMO lze skutečně označit za úspěch,“ zhodnotil spolupráci s Belimem Daniel Wild, technický ředitel
a člen představenstva Wild&Küpfer AG.
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Obr. 6 - Chladicí výměníky vybavené teplotními čidly BELIMO
a mezipřírubovou klapkou Belimo pomáhají zajistit správné temperování chladicí vody

KLIMATIZACE

KLIMATIZACE

47

Energie… energie… energie
Ing. Ivan Škop
Omlouvám se za trochu „hysterický“ nadpis článku, který
by měl být článkem technickým, ale složitá doba zasáhla trh
energií v celé Evropě. A vzhledem k tomu, že mým oborem
je chlazení a tepelná čerpadla pokusím se nastínit můj pohled na možnosti v tomto oboru.
Snahou provozovatelů chladicích systémů (ať technologické chlazení, tak chlazení budov) je minimalizování nákladů na
jejich provoz. Tento provoz, co se týče ekonomiky, se odvíjí
od několika po sobě jdoucích kroků. Prvním je návrh či koncepce chlazení a dalším je vlastní provoz této technologie. Pokud bych se napřed podíval na druhý bod, tj. způsob provozu,
tak ten je z větší části již dán vlastním návrhem (výkon zdroje
chladu, typ chladiče, hydraulické zapojení okruhu, provozní
podmínky) a dále technickým stavem celého systému. Zde
je možné pracovat s provozními podmínkami – např. dálková
změna požadované teploty vody dle zátěže či teploty okolního vzduchu, dálkový dohled na provoz jednotky či pravidelný
servis tohoto zařízení. V současné době firma Carrier (kontakt na str. 49) např. provozuje pro nové řady chladičů nad
160 kW systém servisního dohledu, kdy parametry chladiče
jsou kontinuálně dálkově monitorovány a z trendu těchto parametrů je predikována případná porucha zařízení a tudíž lze
předejít této očekávané poruše zařízení. Servisní technik tak
jede k jednotce a z daných dat ví, o jaký typ poruchy se jedná
a co případně této poruše předcházelo. Stokrát opakovaným
bodem je zde čistota veškerých výměníků a to jak vzduchem,
tak vodou chlazených výparníků a hlavně kondenzátorů.

Ale vraťme se k prvnímu uvedenému kroku, návrhu či koncepci zařízení. Kromě návrhu zdroje chladu podle chlazení
kondenzátoru (kde můžeme volit mezi vzduchem či vodou
chlazenými kondenzátory) jsou další možnosti jako: volba
integrovaného hydromodulu různé úrovně hlukových parametrů, ventilátory kondenzátoru s vyšším externím tlakem,
varianty s možností chodu v režimu tepelného čerpadla či
různé komunikační protokoly atd. Pokud jde o zpětné využití
odpadního tepla, tak jsou dvě možná řešení:
 částečné zpětné využití tepla, někdy těž nazývané v chlaďařské terminologii jako desuperheater (v tomto případě
je v okruhu chladiva před vzduchem chlazený kondenzátor předřazen většinou deskový výměník, který odebírá
teplo z přehřátých par a předává ho do vodního topného
okruhu);
 celkové zpětné využití tepla.
Obě řešení mají svá pro i proti.
 U částečného zpětného získávání tepla je plusem možnost
dosažení vyšší teploty topné vody – většinou cca 65 °C na
výstupu ze ZZT. Na druhé straně, a již v názvu je to obsaženo, je využívána pouze část odpadního tepla, tj. topný
výkon je nižší. Konkrétně se jedná o cca 15 až 25 % z chladicího výkonu jednotky dle provozních podmínek chladiče
jako takového i podmínek na desuperheateru. Dalším plusem je minimální ovlivnění účinnosti hlavního chladicího
okruhu. Systém je možné využívat i u jednotek s reverzací
cyklu, tj. pracujících v režimu tepelného čerpadla.
(Pokračování na str. 50)
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Tab. 1
(Pokračování ze str. 48)
 Naopak

u celkového zpětného získávání tepla je plusem
vyšší topný výkon okruhu, avšak je zde limit teploty výstupní teploty daný kondenzační teplotou a tím i účinností
hlavního chladicího okruhu.
Další možností snížení provozních nákladů v oblasti chlazení je využití tzv. volného chlazení, z angličtiny i u nás používaný termín free-cooling. Zde se používá též několik technických řešení.
 Free-cooling řešený pomocí suchého chladiče, který je
řízený přímo z kompresorového chladiče kapaliny včetně
ovládání přepínacích motorických ventilů. Tady je možnost navrhnout suchý chladič přesně na míru dané aplikaci – tj. výkonově, rozměrově či hlukově lze tento suchý
chladič navrhnout přesně dle konkrétní situace. Toto řešení je možné jak u vzduchem chlazených jednotek, tak
u vodou chlazených chladičů kapaliny, kde se pak používá oddělovací výměník mezi venkovní nemrznoucí směsí
a vodou ve vlastním chladicím okruhu.
 Free-cooling řešený pomocí integrovaného výměníku suchého chladiče, který je osazen jako součást venkovního
vzduchem chlazeného kondenzátoru.
 DX free-cooling používaný v jednotkách firmy Carrier (obr.
1). Jedná se o patentovaný systém free-coolingu využívající přirozené migrace chladiva dle teploty v jednotlivých
částech chladivového okruhu, která je podporována a stabilizována pomocí čerpadla chladiva v okruhu. Výhodou
tohoto řešení je fakt, že chlazená voda prochází (a je chlazena) na stejném výparníku/ výměníku jako v klasickém
kompresorovém okruhu. Tento výměník je možné osadit
protimrazovým ohřevem, takže tento systém může pracovat s čistou vodou a není nutné použití nemrznoucí směsi.
Samozřejmě, že jako volitelné příslušenství to zvyšuje cenu
jednotky a tudíž se naskýtá i otázka, zdali se toto řešení „zaplatí“. V nedávné době jsem řešil požadavek investora ohledně
úspory provozních nákladů a tudíž i návratnosti tohoto řešení.
Přiznám, že provozní podmínky jsou ideální: požadovaná teplota chladicí vody je 18°C; celoroční provoz s 3směnným provozem; vyhnutí se nemrznoucí směsi. Požadovaný chladicí výkon
je 350 kW s tím, že maximální výkon jednotky je cca 500 kW.
Pro porovnání jsem využil grafu a tabulky (obr. 2 a tab. 1) kumulativní četnosti teplot a dle venkovní teploty byly spočteny hod-

50

16 741

1965

14 776

510 631 kWh

348 088 kWh

162 543 kWh

noty chladicích faktorů a následně spotřeba elektřiny z hodnot
chladicí práce v jednotlivých teplotních pásmech.
Pro kompaktní vzduchem chlazený chladič kapaliny Carrier 30RBP-400A je cena tohoto příslušenství cca 300 000 Kč.
Při ceně elektřiny 5 Kč/kWh tak je roční úspora v provozních
nákladech na elektřinu cca 800 000 Kč, což je velice silný argument. Tento případ není samozřejmě typický, procento využití
free-coolingu je u výše uvedené aplikace cca 60% z ročního
času, ale ukazuje, jak se může měnit pohled na technická řešení vlivem změny cen energií, zatímco cena technického řešení zůstává na přibližně stejné úrovni.
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Plynové potrubní ohřívače IZOGAS
Jiří Šenk, st.
Na základě požadavků na plynové ohřívače a legislativní
podmínky na nové normy a pravidla v daném oboru výrobků, naše firma (kontakt na 2. str. obálky časopisu) certifikovala plynový ohřívač IZOGAS. Certifikací byla pověřena
SZU Brno (obr. 1). Pro další používání těchto výrobků bylo
nutné se přizpůsobit novým požadavkům na jejich účinnost
– provozní náklady, bezpečnost a také spolehlivost. Zkoušky
a s tím spojená měření pro bezporuchový provoz proběhly
úspěšně. Součásti zkoušek bylo vytvoření prováděcí a uživatelské dokumentace. Na zkušebním vzorku byl certifikován
protokol o ekodesignu – norma o účinnosti celého zařízení.
Popis a charakteristika výrobku
Plynový ohřívač je sestaven z výměníku (ekonomizéru)
a spalovací komory, na které jsou osazeny žebra pro lepší
sdílení tepla a přetlakový plynový hořák Weishaupt s regulační řadou, dimenzovanou dle tlaku v průmyslovém plynovodu a přívodním plynovém potrubí. Typy a výkony ohřívače
jsou uvedeny na obr. 2 pro jednotlivá zařízení. V části ekonomizéru, který je vyroben z trubek z nerezového plechu,
jsou osazeny hrdla pro napojení komínového odtahu spalin.
Na hrdle pro odtah spalin je osazena jímka pro teplotní čidlo a čidlo přetlaku v komínovém odtahu spalin pro ochranu
před přehřátím. Z výměníku je odveden kondenzát z obou
částí. Rovněž je instalováno čidlo, které chrání výměník před
zaplavením vlastním kondenzátem. Ekonomizér je v náporu
přívodního (studeného) vzduchu na prvním místě. Za ním je
pak umísrěna hořáková komora, což má velký vliv na účinnost a také zvýšenou tvorbu kondenzátu.

Ventilátorová komora – v komoře je umístěn ventilátor
s volným oběžným kolem (pružné uložení na základovém
stativu s difuzorem, který je umístěn na dělící příčce). Do
komory je přístup přes vstupní dveře.
Filtrační komora s uzavírací klapkou a nasávací žaluzií - je
na vstupu vzduchu, před ventilátorovou komorou. Filtr se
skládá z filtračních rámečků, ve kterých jsou umístěny kapsové filtry. Klapka je umístěna rovněž ve filtrační komoře,
která slouží k uzavírání komory mimo provoz. Na opláštění
je namontována protidešťová žaluzie v průmyslovém provedení.
Opláštění jednotlivých komor, včetně nosného rámu je
tvořeno hliníkovou rámovou konstrukcí s rohovníky - tato
konstrukce je dostatečně tuhá a těsná. Panely jsou z pozinkovaného plechu a vyplněné minerální hmotou (tloušťka
50 mm) a systémovým kováním (panty, kliky a jiné). Pod celým zařízením je dostatečně tuhý rám z profilovaného pozinkovaného plechu.
Podmínky instalace a požadavky na ostatní profese
Umístění na venkovní konstrukci (plošině) je opatřeno přístupovou cestou se zábradlím. Výhodou tohoto umístění je
jednodušší instalace a kratší odtah spalin i odvod kondenzátu. Pokud je jednotka instalována ve vnitřním prostoru, musí
být provedena taková opatření, aby nemohlo dojit k obsluze
neproškolenou a neoprávněnou osobou. Dále musí být zajištěn odvod spalin do venkovního prostoru dle EN ČSN.

Obr. 1 - Plynový
ohřívač IZOGAS
ve státní zkušebně
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Venkovní provedení
Součástí provedení všech komor je střecha, která chrání komory. Venkovní ochranný kryt přetlakového hořáku počítá
s přívodem spalovacího vzduchu a větráním vnitřního prostoru venkovního. V tomto prostoru je umístěna regulační
řada s uzavíracím ventilem. Je zde také umístěno čidlo proti
zaplavení výměníku. Odvod kondenzátu musí být sveden
přes zápachový uzávěr do kanalizace ze všech částí, včetně
komínového odtahu spalin.
Instalace ohřívačů může být jako součást technologických
zařízení a větracích zařízení nebo jiných výrobců zařízení s požadavkem na ohřev vzduchu těsným plynovým výměníkem.
Měření a regulace
Plynový ohřívač vzduchu je vybaven třípolohovým kapilárovým termostatem s havarijní funkcí a doběhem na správnou
teplotu, aby nedošlo k přehřátí výměníku. Rovněž komínový termostat může plnit funkci provozní a havarijní. V hrdle
odtahu spalin má být instalován manostat, který chrání
v případě ucpání odtahu spalin. Hořáky Weishaupt jsou modulační a vyžadují komunikaci s regulací pro řízení výkonu.
Rovněž je nutné zapojit do systému i zátopové čidlo. Dodávka regulace a silové části bývá záležitostí externích specializovaných firem.

Zadání zařízení do projektu a následně do výroby je třeba
zkontrolovat (včetně požadovaných parametrů) dle projektové dokumentace, která je v tomto případě závazným a povinným dokumentem pro úspěšnou realizaci.
Závěr
Postup při instalaci plynových ohřívačů musí být v souladu s ČSN – EN pro vyhrazená plynová, elektrická zařízení
a odtah spalin, i v souladu s prováděnou stavbou. Pro instalaci je nutné, aby prováděcí projekt byl zkoordinovaný
se všemi profesemi a projektem stavby. Uvedení do provozu musí probíhat autorizovanou osobou pro spouštění
přetlakových hořáku a oprávněním výrobce zařízení. Při
uvedení do provozu musí být vyzkoušeny i všechny havarijní provozní funkce a také musí o těchto zkouškách
a seřízení být sepsán protokol. Při uvádění zařízení do
provozu rovněž musí být zaškolena obsluha s dostatečnými praktickými zkušenostmi v celém rozsahu obsluhy
pro dané zařízení. Při instalaci o výkonu nad 200 kW musí
být zpracována provozní kniha plynového zařízení, která
obsahuje všechny informace ohledně jednotlivých dokumentací, návodů, schémat zapojení, revizí, registru rizik,
bezpečnosti a informací pro jednotlivé lhůty, oprava seřízení plynového hořáku atd.


Obr. 2 - Vnější provedení s bypassem
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Komentář k náporové turbíně z titanu
o průměru 400 mm, výkonu 30 kW
a s devíti tryskami
Ing. Ferdinand Madry, CSc.
Nejprve si turbínu prohlédněme (obr. 1). Bílá skříň umístěná na stěně je elektronické kontrolní a řídící centrum,
vpravo od tohoto centra je umístěn generátor (30 kW),
připevněný k modrému rámu. Vlevo od turbogenerátoru
je vidět zelený pohon ovládacího ventilu.
Dále v pravé části obrázku je umístěna technologie pro
zjišťování vlhkosti páry vycházející z turbíny.
Úplně vpravo vidíme řídící elektronickou skříň, která je
určena pro vírové čidlo a měření průtoku páry do turbogenerátoru.
Celá technologie je umístěna ve firmě Lenzig Paskov
vedle plynového kotle. Technologie je napájena mokrou
párou z parního rozvaděče o nejvyšším tlaku 11,3 ata
a teplotě 190 °C.
Elektronická regulace turbíny zajišťuje všechny poruchové stavy, provoz a najetí turbíny do synchronizačního stavu.
Elektrovýkon dodávaný z turbogenerátoru je dodáván
do podružného rozváděče, který je schopen odčerpat ma-

ximálně 30 kW. Vývod z parní turbíny je pak směrován do
komínu s atmosférickým tlakem.
Problémem při realizaci turbíny bylo vyvedení elektrického výkonu, protože firma ve zkušební hale měla na vývod elektrické energie jen podružný rozváděč, který unesl
pouze 40 kW.
Naše firma (kontakt na str. 59) začala vyvíjet mikroturbínu do výkonu 30 kW. Sestava této turbíny je zřejmá
z obr. 2.
Zařízení funguje tak, že turbína má 9800 otáček/min.
Tyto vysoké otáčky jsou pak redukovány řemenovým převodem na 3000 otáček/min, které jsou na generátoru.
Postavili jsme několik typů turbínových kotoučů. Jeden
z nich je zřejmý z obr. 3. Tato turbína má náporové prvky
jen na obvodu kola. Výkon jsme zkoušeli u firmy Agras
Želatovice. Výkonová charakteristika této turbíny je ukázána na obr. 4.
Přes veškerou snahu, vysokou teplotu i vysoký tlak páry
bylo dosaženo výkonu kolem 9 kW. To nás vedlo k analýze

Obr. 1
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Obr. 3

Obr. 2

toho, proč je výkon turbíny nízký a i účinnost turbíny je
pod 40 %.
Dospěli jsme k názoru, že to je způsobeno tím, že část
kinetické energie z obvodu kola se dostává do středu turbíny, kde se ztrátami víří.
Proto jsme postavili kotouč, viz. obr. 5 a 6, ve kterém
jsme realizovali vestavbu náporových prvků do vnitřku
turbíny tak, aby bylo víření páry zabráněno. Toto řešení se ukázalo jako velmi úspěšné a při otáčkách turbíny
9800 za minutu byl docílen výkon 31 kW.
Přitom točivý moment z turbíny je vyváděn hřídelí na
menší řemenici. Výkon je pak přenášen pomocí drážkového řemene na větší řemenici, která je umístěna na elektrogenerátoru. Tímto způsobem dochází k redukci otáček
z 9800 ot./min. na turbíně na 3000 ot./min. na generátoru.
Toto řešení bylo použito místo planetové převodovky
z ekonomických důvodů.
Vlastní turbína byla postavena na 12 000 ot./min. Při
těchto otáčkách a průměru turbíny 400 mm bylo nutno
z pevnostních důvodů použít jako základní materiál turbíny titan.
Při ověřovacím provozu se zjistilo, že turbína má při
12 000 ot./min. vibrace, které jsme nedovedli eliminovat. Z tohoto důvodu jsme přistoupili na snížení otáček
z 12 000 na 9800 ot./min.
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Obr. 4

Obr. 5

Při těchto otáčkách se nám podařilo turbínový kotouč
vyvážit.
Dále při provozu zařízení jsme museli řešit otázku těsnění průchodu páry z turbíny do ložisek turbíny. Jedním z velkých problémů při stavbě turbíny bylo zajistit gufera, která
by snesla vysoké otáčky při vyšší teplotě páry. Při hledání
vhodných gufer jsme nalezli italskou firmu, která nám do-
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Obr. 6

dala gufera, u nichž bylo možno zajistit čtyřnásobnou obvodovou rychlost povrchu hřídele na 35 m/sec.
Pára pro provoz byla odebírána z centrální sítě v Biocelu
o konstantním tlaku 10,5 barů a teplotě 180 °C. Množství
páry bylo měřeno vírovým čidlem. Pára po měření hmotového průtoku byla vedena na regulační ventil a za tímto
ventilem dále do parního rozvaděče. Odtamtud pak byla
devíti flexibilními hadicemi přivedena na trysky turbíny.
Zkušební provoz turbíny měl tedy za virovým měřidlem
další stupeň, který reguloval tlak páry na turbínu. Na
obr. 7 je přiblíženo měření výkonu na turbíně při poklesu
vstupního tlaku do turbíny.
Pára vstupující do turbíny měla tedy jiné parametry
tlaku a teploty, než byly parametry před vírovým čidlem.
Kromě tohoto měření je na obr. 8 zaznamenáno měření
výkonu na turbíně při poklesu vstupního tlaku do turbíny.
Turbína dosahovala při tlaku 8 barů a teplotě vstupní
páry 176 °C výkon 29 kW.
V tomto výkonu jsou již započteny ztráty na elektrogenerátoru a ztráty na mechanickém převodu.
Měření závislosti výkonu turbíny na tlaku páry na trysce
KW:

Tlak páry
v barech:

Průtok páry
turbínou
v m3/hod

Z těchto důvodů se dá konstatovat, že turbína pracovala s trvalým výkonem přes 33 kW, a to při otáčkách
9800 ot./min.
Před tímto měřením jsme zkoušeli výkon turbíny při
12 000 ot./min., při stejné spotřebě páry a stejných
vstupních parametrech. Turbína dosahovala výkon vyšší
o 4 kW.
Z výše uvedených parametrů lze vypočítat účinnost turbíny.
Při měření se ukázalo, že při tlaku páry 3,8 kPa byl výkon turbíny roven 0, to znamená, že při této dodávce páry
se její výkon spotřeboval na udržení otáček generátoru na
3000 ot./min.
Z i-s diagramu vyplývá, že teoretický výkon páry je možno stanovit z rozdílu entalpií ze stavu 8 barů a teploty
186 °C ke stavu 4 bary. To činí 140 kW na 1 kg páry, nebo
130 kW na 1 kg.
Protože z vírového čidla vyplývá, že systémem protékalo 202 g páry/sec, pak teoreticky měla pára výkon 33 kW.
Přitom skutečný výkon naměřený na turbíně byl 29–31 kW.
Účinnost η = 0,89.
Měřením výstupní teploty páry byla naměřena teplota
96°C. Přitom vstupní teplota byla 176 °C.
Vstupní tlak = 10,3 barů.
Výstupní tlak = 1 bar.
Z těchto dvou údajů vyplývá, že vstupní entalpie páry
je 2760 kN/1 kg páry a výstupní entalpie je 2640 kN/1 kg
páry (obr. 9).
Z rozdílů entalpií vyplývá teoretický výkon 120 kJ/1 kg
páry, a to při průtoku páry 0,212 kg/sec činí teoretický
výkon 25,5 kW. To je účinnost 0,9.
Zdůvodnění velikosti výkonu
Protože dosahovaný a naměřený výkon je výrazně vyšší
než výkon, který jsme naměřili na prvních turbínách v Želatovicích, začali jsme se zabývat teoretickými základy,
proč tomu tak je.
V této části článku uvádím, že se jedná o náš názor a že
jakékoliv lepší zdůvodnění tohoto názoru přivítáme (změřená účinnost je mimořádně vysoká).
 Komentář k naměřeným hodnotám: průtok páry 771 kg/hod,
to je 0,209 kg/sec.
(Pokračování na str. 60)

Otevření
ventilu v %

21

8

148

83

20

8,2

146

80

19,5

7,9

144

70

18,1

7,7

142

60

17,4

7,4

137

50

15

6,8

128

40

10,5

5,9

112

30

2,8

4,2

83

20

Otáčky turbíny: 9810 OT/MIN
Obr. 7
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Obr. 8
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UNIKASSET, spol. s r.o.
www.unikasset.cz

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

Průtok páry 0,5 až 20 t/hod.
Vstupní přetlak 3 až 24 bar
Protitlak od 0 do 6 bar
Provoz na suchou i mokrou páru

KLIMATIZACE

UNIKASSET, spol. s r.o.
Nová 140
738 01 Frýdek-Místek
+420 602 712 814
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(Pokračování ze str. 58)

 Komentář

k teplotě výstupní páry: rozdíl teplot mezi
vstupní a výstupní párou je 90°C.
 Tento rozdíl neodpovídá adiabatickému poklesu teplot a tlaku turbíny; pokles je výrazně větší a vypovídá
o vyšším stupni využití vnitřní energie v turbíně.
Pro analýzu jsme provedli rozbor fyzikálních jevů na
turbíně při vnějším ofuku.
Bylo provedeno přesné měření průtoku páry turbínou,
který činil 772 kg/hod tj. 0,212 kg/sek.
Δi - 340 Kj (vstupní tlak 7,6 baar konečný tlak atmosferický).
Výtoková rychlost trysky v = √2 x Δi = √ (680 000); z toho
vyplývá, že výtoková rychlost páry z trysky je 824 m/s; při
účinnosti trysek 0,8 bude výtoková rychlost z trysky jen
660 m/s.
Úhlová rychlost turbíny je n = 163 otáček za sekundu,
obvodová rychlost činí v = 205 m/s, dopadová rychlost
páry na kolo Δv = 660–205 = 455 m/s.
Δ h - Změna hybnosti na turbínovém kole = Δh x průtok
v kg za sekundu = 455 x 0,212;
vysvětlivky:
v - dopadová rychlost páry na kolo turbíny = 455 m/s,
m - hmota dopadající na kolo = 0,212 kg/s,
z toho vyplývá - Δh = 455 x 0,212.
Výkon rovná se vo x Δh tedy 205 x 96 = 19,6 kW.
Při účinnosti turbíny Δ = 60% je výkon 11,8 kW což koresponduje s naměřenými údaji;
vysvětlivky:
vo - obvodová rychlost turbíny,
Δh - síla působící ze změny hybnosti.

Obr. 9

Nové provedení turbíny prokázalo výrazně vyšší výkon
(tudíž vyšší účinnost) a hledali jsme fyzikální principy
proč tomu tak je. Dospěli jsme k názoru, že přímý průtok
páry z obvodu kola do středu kola, který je udržován vestavbou uvnitř kola působí na vestavbu jako Coriolisovo
zrychlení.

Síla působící na rotující kanál je dána tlakem proudícího
média na dno kanálu (na plochu dna).
F = s x p tj. 0,02 x 0,1 x 26 889,40 = 53,7 N;
vysvětlivky:
s - je plocha dna kanálu,
p - je tlak na dno kanálu.

Místo oběžného kola se virtuálně v turbíně otáčí kanál.
Coriolisovo zrychlení - Ac = 2 x vp x Ω;
vysvětlivky:
vp - posuvná rychlost v kanálu – 455 m/s,
Ω - úhlová rychlost otáčení kanálu.

Výkon kola W = síla x rychlost těžiště síly od Ac tj.
W = F x vc = 53,7 x 100 = 5,37 kW.

AC = 2 x 455 x 1026 = 933 660 kgm/s.
Coriolisovo zrychlení je tedy extrémně vysoké. Toto
zrychlení působí na páru, která se posunuje v kanálu od
obvodu do středu turbíny a působí na dno kanálu silou,
která vytváří tlak, jehož hodnota je p = ρ x Ac x h;
vysvětlivky:
ρ - měrná hmotnost páry se rovná 0,6 kg/m3
Ac - se rovná 933 660 1/s,
h - rovná se výšce hladiny páry proudící v kanálu.
p = 0,6 x 933 660 x 0,048 = 26 889,40 Pa.
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Výpočet výkonu ze síly působící na obvodu kola turbíny
a ze síly Coriolisova zrychlení vyplývá, že celkový výkon je
11,8 + 5,37 = 17,17 kW.
To je výrazně více, než výkon natočený reálnou turbínou.
Poznámka na závěr:
tento výkon je výkon svorkový, k němuž je nutno připočíst
ztráty na elektrogenerátoru a chlazení ve výši 4 kW a ztráty
energie na tryskách turbogenerátoru, které jsou vyrobeny
velmi nepřesně. Můžeme tedy konstatovat, že nasazená turbína pracovala s výkonem min. 31 kW.
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Adiabatické chlazení CoolStream
pro průmyslové objekty

Přejete-li si průzkum
vašeho provozu,
kontaktujte nás
naskenováním
QR kódu.
365
365
365
365

Příjemné
klima
po celý rok

24/7 24/7
24/7
24/7

Servis

+ ++

+

Environmentálně
Náklady
šetrný
pod kontrolou

Systém Colt CoolStream

Adiabatické chlazení CoolStream umožňuje účinně chladit prostory hal výrazně menším množstvím vzduchu, než by bylo
potřeba při pouhém využití větrání vnějším vzduchem. Adiabatické chlazení ochladí v horkých letních dnech přiváděný
vnější vzduch o 8 -12°C a při vyšších vnějších teplotách je účinnost chlazení ještě vyšší. Pro adiabatické chlazení platí: čím
vyšší teplota venku, tím větší chladící výkon. To umožňuje dosáhnout příjemné vnitřní prostředí při téměř zanedbatelných
energetických nákladech.
Systém adiabatického chlazení CoolStream je konstruován jako moderní vzduchotechnický systém a je vybaven standardními
vzduchotechnickými prvky, jako jsou těsné uzavírací a směšovací klapky ovládané servopohonem, plnohodnotné
vzduchotechnické filtry různých stupňů filtrace, elektronicky řízené ventilátory s přímým řízením otáček i moderní řídící
systém měření a regulace (MaR) s přehlednou vizualizací hodnot, týdenním programováním provozu a dálkovou správou
systému. Konstrukce skříně je celokovová hliníková, teplotně a tvarově stabilní a odolná proti UV záření. Celý systém
provozu a hygienického čištění je plně automatizován a po celou dobu mezi servisními prohlídkami nevyžaduje zásahy
a údržbu provozovatelem.
Soubor těchto vlastností zajistí dlouhodobě kvalitní pracovní prostředí a dlouhodobou správnou funkci systému,
nevyžadující neustálou péči provozovatele či uživatele haly, který se tak může nerušeně věnovat svým hlavním úkolům.

Colt@

colt.cz

coolstream.cz

colt.sk

Colt International, s.r.o.
Strakonická 3363/2d
150 00 Praha 5
Tel.
+420 251 556 665
E-mail info@cz.coltgroup.com

Ing. Dušan Příbrský
Mobil +420 724 610 252
E-mail dp@cz.coltgroup.com

Colt CoolStream
Řešení a servis
• Nízké investiční a provozní
náklady
• Šetrný k životnímu prostředí
• Příjemné klima 365 dní v roce
• Servis 24/7
• Záruka kompatibility se stávajícími
systémy
• Instalace bez přerušení provozu
výroby
• Ovládání prostřednictvím mobilní
aplikace
• Vzdálený přístup přes internet

