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KOTLAMI 
NA TUHÉ PALIVO

podľa normy
EN 303-5:2012

NOVINKA DEFRO 

KOTOL NA TUHÉ PALIVO DNS 
v 5. emisnej triede 

• spaľovanie pevných palív
• systém horenia odhorievacou metódou

• účinnosť až 92 %
• výkon 13, 18, 23 kW
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RÝCHLE A JEDNODUCHÉ PROJEKTOVÉ RIEŠENIE

O spoločnosti Refl ex Winkelmann

Spoločnosť Refl ex Winkelmann GmbH je jedným z popredných 
medzinárodných poskytovateľov riešení pre projektovanie a re-
alizáciu vodohospodárskych systémov v oblasti stavebníctva 
a zásobovania. Spoločnosť so sídlom v nemeckom meste Ahlen 
okrem membránových tlakových expanzných nádob vyrába 
a predáva inovatívne komponenty a komplexné riešenia na udr-
žiavanie tlaku, doplňovanie a zásobovanie vodou, odplynenie 
a úpravu vody, ako aj zásobníky teplej vody, doskové výmenníky 
tepla. Odborné znalosti značky SINUS dopĺňajú portfólio o pre-
daj hydraulických distribučných a rozdeľovacích komponentov. 
Spoločnosť Refl ex Winkelmann GmbH je hlavným pilierom diví-
zie Building+Industry, ktorá patrí pod skupinu Winkelmann.

Návrhový nástroj pre každého

Mnohí projektanti, konštruktéri zariadení, inžinieri a špecializo-
vaní remeselníci budú môcť v budúcnosti plánovať ešte efektív-
nejšie. K dispozícii je aplikácia Refl ex Solutions Pro. S novou ge-
neráciou nástroja na navrhovanie možno individuálne zostaviť 
a navrhnúť produkty z celého portfólia Refl ex tak, aby vyhovova-
li príslušnému systému. Najdôležitejšie: po prvýkrát je dispozícii 
riešenie, pomocou ktorého môže používateľ navrhovať a kombi-
novať všetky oblasti výrobkov. Pre väčšiu profesionalitu, prehľad 
a synergie. Týmto spôsobom spoločnosť Refl ex podporuje zá-
kazníkov v ich každodennej práci a ešte viac im ju uľahčuje. A to 
platí pre projekty akejkoľvek veľkosti, od rodinných domov až po 
obytné budovy a priemyselné priestory.

Stačí sa zaregistrovať

V troch krokoch má používateľ prístup ku všetkým fun-
kciám návrhového nástroja Refl ex Solutions Pro.

1.   Na stránke rsp.refl ex.de/sk môžete v záložke 
„Registrácia“ zadať svoje osobné prihlasovacie 
údaje.

2.   Na zadanú e-mailovú adresu sa následne odošle 
potvrdzujúci e-mail.

3.   Kliknutím na odkaz v tomto e-maile sa používa-
teľ dostane späť na webovú stránku a môže za-
čať s návrhom priamo vo svojom profi le. Len po 
registrácii získa používateľ úplný prístup k rôz-
nym funkciám sťahovania a k návrhu vopred 
predkonfi gurovaných kompletných riešení.

Prvým 100 registrovaným

pošleme kvalitné bezdrôtové 

slúchadlá zadarmo!

Adresu pre doručenie zašlite na 

rsp@refl exsk.sk
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Či už ide o jednotlivý výrobok alebo celý systém: zákazník si vybe-
rie svoju aplikáciu, a potom môže pohodlne zadať príslušné para-
metre systému. Nezáleží na tom, či ide o vykurovanie, chladenie, 
solárnu a geotermálnu energiu alebo pitnú a úžitkovú vodu. Soft-
vér Refl ex Solutions Pro rýchlo a presne určí správnu konfi guráciu. 
Jedným kliknutím si môžete stiahnuť kompletnú dokumentáciu 
vrátane technických listov výrobku, ponukových textov a výkre-
sov. Inteligentné mechanizmy výpočtu ponúkajú používateľovi 
účinnú a časovo úspornú podporu pri plánovaní – napríklad keď 
chce používateľ upraviť tlak vo vykurovacom systéme.

Individuálne navrhovanie produktov pre vašu aplikáciu 

1. vyberte aplikáciu a sortiment výrobkov 
2. zadajte systémové údaje
  Konkrétnejšie výpočty je možné vykonať pomocou ikony 

vreckovej kalkulačky.
3.  získať riešenie produktu
  Odporúčanú kombináciu produktov je možné prispôsobiť 

vašim požiadavkám a vybrať zobrazené alternatívne produk-
ty a príslušenstvo.

4. stiahnuť dokumenty
  Jedným kliknutím si môžete stiahnuť kompletnú dokumen-

táciu, ako sú technické listy výrobku, ponukové texty a vý-
kresy. Ako registrovaný používateľ môžete svoj projekt uložiť 
a neskôr ho upraviť alebo použiť ako základ pre ďalšie pro-
jekty.

Refl ex Solutions Pro slúži aj ako vlastná databáza. To umožňuje 
ukladať projekty a v prípade potreby ich používať ako šablóny 
pre porovnateľné projekty. Ako digitálny, rýchlo dostupný ná-
stroj je Solutions Pro všade s vami a môžete ho používať v mno-
hých jazykoch. Softvér Refl ex Solutions Pro dokáže zobraziť aj 
vopred naplánované riešenia, kde na ich návrh stačí zadať len 
niekoľko údajov. S týmto „Refl ex Solution“, konfi guráciou pro-
duktu testovanou spoločnosťou Refl ex pre typické aplikácie, 
nájdete riešenie na mieru veľmi rýchlo.

Vytvorte si produktové riešenie na základe vopred 

naplánovaných riešení Refl ex 

1. zadajte systémové parametre 
2.  pomocou posuvníka zúžte rozsah 
  Použite posuvníky v pavučinovom diagrame s ohľadom na 

požiadavky zákazníka. 
3.  prijať návrh riešenia 
  Vhodné riešenia sú zvýraznené sivou farbou a zobrazujú sa 

ďalšie informácie, systémová schéma a prehľad produktov. 
4. stiahnuť dokumenty 
  Jedným kliknutím si môžete stiahnuť kompletnú dokumen-

táciu, ako sú technické listy výrobku, ponukové texty a vý-
kresy. Ako registrovaný používateľ môžete svoj projekt uložiť 
a neskôr ho upraviť alebo použiť ako základ pre ďalšie pro-
jekty.
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UMÝVADLOVÉ ARMATÚRY SCHELL S ÚSPORNÝMI 
PERLÁTORMI PRE VEREJNÉ SANITÁRNE PRIESTORY

Ekonomika prevádzky v sanitárnych priestoroch je čím ďalej tým starostlivejšie stráženým parametrom vo verejných 

a komerčných budovách. Schell týmto požiadavkám vychádza v ústrety maximálne úspornými armatúrami.

Úspornosť a hygiena – tak sa dajú v skratke zhrnúť hlavné výho-
dy umývadlových armatúr Schell ponúkaných hneď v sedmi ori-
ginálnych produktových radoch: Xeris, Puris, Celis, Vitus, Linus, 
Modus a Petit. S nepretržite sa zvyšujúcimi nárokmi na úspory sa 
vyrovnávajú komerčné budovy nielen typu nákupných centier, 
reštaurácií, hotelov, fi lmových multiplexov, divadiel a športo-
vých centier, ale rovnako tak verejné objekty ako sú letiská, sta-
nice, školy, úrady alebo jedálne.

Armatúry sú vyrábané z hygienicky nezávadnej mosadze, lesk 
im dodáva kvalitná chrómová úprava povrchu. Kvalitné materiá-
ly a robustnosť armatúr zaisťujú vysokú odolnosť počas dlhodo-
bého a často nie príliš šetrného používania verejnosťou. 

V čom konkrétne tkvejú výhody novej generácie umývadlových 
armatúr Schell? Napríklad modelový rad Modus E prináša zníže-
ný prietok vody zo štandardných 5 l/min. na úsporné 3 l/min.– aj 
laickým pohľadom je zrejmé, že ide o výraznú úsporu vody. Eco-
perlátory umožňujúce zmienenú úsporu je tiež možné objednať 

Schell Waschtisch-Armatur Modus E_Milieu

Schell Puris HD-M Image Ambi Right
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ku ktorejkoľvek armatúre. U elektronických armatúr je možné 
takto znížiť prietok vody až na hodnotu 1,3 l/min. požadovanú 
pre certifi káciu budov LEED. 

Väčšina elektronických batérií Schell je tiež vybavená technoló-
giou, ktorá umožňuje naprogramovanie hygienického preplác-
hnutia armatúry v prípade dlhšej nečinnosti. 

V aktuálnej ponuke umývadlových batérií Schell nájdete ako 
armatúry tlačné samozatváracie, tak bezdotykové senzorové vo 
verziách napájania na batérie, alebo na sieť. Práve elektronické 
armatúry sú v svetle prebiehajúcej covidovej pandémie čím ďa-
lej tým viac žiadané, pretože garantujú maximálnu možnú hy-
gienu. 

Viac informácií nájdete na stránkach 
www.schell.eu. 

Schell Wandauslauf-Armatur Modus 

Schell Xeris E_Milieu
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ALTERNATÍVY GENEROVANIA VYSOKÉHO NAPÄTIA PRE 
ODLUČOVAČE TUHÝCH ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK ZO ZDROJOV TEPLA
prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., doc. Ing. Michal Holubčík, PhD., Ing. Juraj Trnka, Ing. Juraj Drga, Strojnícka fakulta, 

ŽU v Žiline, Katedra energetickej techniky, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, e-mail: michal.holubcik@fstroj.uniza.sk

V súčasnosti sa na trhu nachádza široký sortiment zdrojov vysokého napätia s rôznym použitím. Použitie týchto zdrojov 

v budúcnosti môže mať omnoho viac možností praktického využitia najmä vďaka objaveniu technológie na odlučovanie 

tuhých znečisťujúcich látok (TZL) pomocou elektrostatických odlučovačov. Vývoj lacného a efektívneho zariadenia na 

znižovanie emisií TZL ešte stále nie je na konci. Preto sa do tohto procesu zapája aj náš výskum, ktorý je zameraný na 

porovnanie viacerých bežne dostupných technológií tvorby vysokého napätia vzhľadom k pomeru odlučovacieho účinku 

a ceny zdroja. V článku porovnávame tri zdroje vysokého napätia štandardný stacionárny transformátor, násobič napätia 

a zapaľovaciu cievku. Najlepším z hľadiska výkonových parametrov a odlučovacej schopnosti sa ukázal práve štandardný 

transformátor, ktorého cena je stále rádovo niekoľkonásobne vyššia ako cena alternatívnych zdrojov. Hoci transformátory 

sa bežne používajú v odlučovačoch pre veľké zdroje tepla, ich použitie v malých zdrojoch, kde je produkcia znečisťujúcich 

látok výrazne nižšia, so súčasne nízkymi legislatívnymi požiadavkami nedáva veľký zmysel. Práve preto je využitie 

alternatívnych zdrojov síce s nižšou účinnosťou, ale výrazne výhodnejšou cenou zariadenia jednou z perspektívnych 

možností. 

1. Úvod do problematiky odlučovania

Problematika tvorby tuhých znečisťujúcich látok v malých zdro-
jov a potreby ich odlučovania sa pomaly stáva jednou z kľúčo-
vých tém v oblasti ochrany ovzdušia. Boj s produkciou častíc TZL 
vo veľkých zdrojoch pomaly dosahuje svoj vrchol a nastal čas sa 
legislatívne zamerať aj na tie malé [1]. Podpora biomasy ako ob-
noviteľného zdroja totiž vedie k neustálemu rastu počtu malých 
zdrojov, ale aj objemu v nich spaľovanej biomasy, čo núti eu-
rópsku legislatívu zamerať sa aj na riešenie problematiky emisií. 
Riešením tohto problému je použitie elektrostatických odlučo-
vačov, ktoré sa vďaka svojej jednoduchej konštrukcii a vysokým 
účinnostiam pri odlučovaní TZL častíc už pomaly dostávajú na 
trh [2].

Princíp fungovania elektrostatických odlučovačov je vo svojej 
podstate veľmi jednoduchý. Vplyvom vysokého napätia vzniká 
v spalinových cestách elektrostatické pole, kde dochádza k pola-
rizácií častíc a ich následnému usadzovaniu k odlučovacím plo-
chám [3]. Tento stav je možné dosiahnuť použitím širokej škály 
zdrojov vysokého napätia. Zdroje vysokého napätia sú vo svojej 
postate jednoduché malé zariadenia, toré sú tvorené z elektro-
nických súčiastok. Tieto technológie ovplyvňujú nielen produk-
ciu elektrostatického poľa ale aj cenu zdroja, ktorá tvorí kľúčovú 
časť ceny odlučovača. 

Cena a konštrukcia zdroja vysokého napätia je preto tým, na čo 
sme sa sústredili v našom výskume najviac, aby sme dosiahli čo 
najefektívnejšiu optimalizáciu výsledného zariadenia. To nás 
viedlo k porovnávaniu rôznych zdrojov vysokého napätia, ich 
konštrukčnej ceny a odlučovacích schopností [4].
 
2. Rozdelenie zdrojov vysokého napätia 

Možnosť produkcie vysokého napätia objavilo ľudstvo vo svojej 
histórii len nedávno. Dlhé roky sa ľudia nemohúcne a nechápa-
vo pozerali na statickú elektrinu či atmosférický výboj v atmo-
sfére, ktorý nazývame blesk. Všetko sa však zmenilo s objavom 
elektrickej energie a zariadení na transformáciu jej parametrov. 
Ako prvé sa začali používať točivé transformátory, ktoré fun-
gujú na princípe dvoch remeňom spojených motorov rôznych 
vinutí, z ktorých jeden funguje ako spotrebič a druhý ako ge-

nerátor elektrickej energie rôznych parametrov. Podľa použitia 
výstupného generátora na báze alternátora či dynama je možné 
na výstupe generovať striedavé aj jednosmerné napätie. Tieto 
transformátory s vysokou spotrebou a nízku účinnosťou sú však  
hlučné, veľké a ťažké. Druhou možnosťou bolo sériové zapojenie 
viacerých zdrojov, pri ktorom dochádza k rastu napätia. Takáto 
možnosť je v praxi tiež ťažko použiteľná, lebo výsledný zdroj by 
mal obrovské rozmery a otáznu životnosť. 

Ďalším krokom vo vývoji zdrojov vysokého napätia bolo ob-
javenie striedavého prúdu, vďaka čomu sa nám podarilo vy-
robiť tichšie, menšie a účinnejšie stacionárne transformátory. 
Elektrická energia vstupujúca do transformátora primárnym 
vinutím generuje elektrostatické pole, ktoré sa v sekundárnom 
vinutí rozdielnych parametrov spočívajúcich v hrúbke drôtu 
a počte závitov indukuje ako elektrická energia rozdielnych 
parametrov. Transformátory však pracujú iba so striedavým 
napätím, ktoré je pre tvorbu ustáleného elektrostatického poľa 
potrebného pre odlučovače nevhodné. Preto pre transformá-
ciu striedavého napätia na jednosmerné bolo potrebné obja-
viť ešte usmerňovacie diódy, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou 
dnešných transformátorových obvodov, ktoré sú v súčasnosti 
najpoužívanejšími zdrojmi pre elektrostatické odlučovače vo 
veľkých zdrojoch.

Približne až o sto rokov neskôr, ako Michael Faraday objavil prvý 
transformátor, holandský fyzik Van Der Graff  objavil svoj gene-
rátor vysokého napätia založený na princípe statickej elektriny. 
Statická elektrina vo Van Der Graff ovom generátore vzniká ro-
tačným pohybom gumeného pásu okolo hliníkového valčeka, 
ktorým dochádza k nabíjaniu valčeka zápornými elektrónmi 
hromadiacimi sa v guľovej zádržnej ploche, odkiaľ sú schopné 
vytvárať oblúky a polarizovať okolie statickým usmerneným jed-
nosmerným poľom. Tieto generátory sa používajú väčšinou len 
v laboratórnom prostredí.

Vývoj pokračoval ďalej, a neskôr sme objavili zapaľovacie cievky, 
fungujúce na princípe periodického rozpájania obvodu s ciev-
kou. Elektrická energia vstupujúca do obvodu a prechádzajúca 
cievkou po rozpojení obvodu tvorí prechodné javy, ktoré majú 
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za následok tvorbu oblúku a rast napätia, ktoré je závislé na 
vstupe, čím vieme generovať rovnako striedavé, aj jednosmerné 
napätie. Tieto obvody sú používané v oblúkových zapaľovačoch 
automobilov a horákoch automatických kotlov [5]. 

S rozvojom jemnej elektroniky sme objavili možnosť tvorby vy-
sokého napätia použitím vhodnej kombinácie usmerňovacích 
diód a kondenzátorov, čím vieme dosiahnuť zatiaľ najlacnejšie 
a najmenšie vysokonapäťové zdroje. Princíp fungovania tých-
to zdrojov spočíva v násobení napätia na úkor prúdu. Násobič 
napätia je tvorený z niekoľkých za sebou idúcich napäťových 
hladín, v ktorých je napätie udržované jednosmernými usmer-
ňovacími diódami v kondenzátoroch. Pri prechode usmerňo-
vacími diódami dochádza k rastu napätia na vyššiu úroveň, 
čo však má za následok zmenšenie prúdu a výsledné napätie 
z násobiča je jednosmerné. Tieto zdroje sú používané v para-
lyzéroch [6]. 

3. Analýza dostupných riešení 

Súčasný stav na trhu so zdrojmi vysokého napätia ukazuje na tri 
možné riešenia danej problematiky elektrostatického odlučo-
vania použitím elektrických obvodovov na báze štandardného 
transformátora, násobiča napätia a zapaľovacej cievky [7]. Tieto 
tri zdroje patria medzi cenovo dostupné a rozmerovo kompakt-
né zariadenia, využiteľné v praktickej aplikácií do elektrostatic-
kých odlučovačov pre malé zdroje. Preto sme sa v tomto článku 
rozhodli porovnať ich základné parametre a cenu zariadenia, 
ktoré ukazuje tabuľka 1.

Tab. 1 Porovnanie ceny a základných parametrov 
u trhovo dostupných zdrojov 

ZDROJ 
VYSOKÉHO 

NAPÄTIA

CENA 
(€)

VSTUPNÉ 
NAPÄTIE (V) 

VÝSTUPNÉ 
NAPÄTIE 

(KV) 

MAXI MÁL-
NY VÝKON 

(W)

Transfor-
mátor 21,99 – 62,3 220 1,5 – 20 50 – 100

Zapaľovacia 
cievka 3,88 – 8,91 12 – 24 3 – 18 3 – 12

Násobič 
napätia 1,63 – 7,29 3 – 12 15 – 20 1 – 5

V kategórii stacionárnych transformátorov bolo možné získať 
veľmi výkonné, efektívne a regulovateľné zdroje, ktoré však od-
rádzajú koncového spotrebiteľa pre ich vysokú cenu. Preto sme 
sa rozhodli získať transformátory s vyhovujúcimi parametrami 
a čo najnižšou cenou. V ostatných dvoch kategóriách násobičov 
napätia a zapaľovacích cievok sme našli veľmi lacné riešenia, no 
na druhej strane parametre a životnosť zariadení neboli uspoko-
jivé. Z tohto dôvodu sme sa na testovanom zdroji snažili nájsť čo 

najlepšie parametre a životnosť bez ohľadu na jeho cenu. Na na-
sledujúcom obrázku môžeme vidieť testovacie zdroje, ktorých 
parametre ukazuje tabuľka 2.

Tab. 2  Parametre testovaných zdrojov vysokého napätia

ZDROJ 
VYSOKÉHO 

NAPÄTIA

VZDIA LENOSŤ 
VÝBOJA 

(mm)

VÝSTUPNÝ 
PRÚD 
(mA) 

VÝSTUPNÉ 
NAPÄTIE 

(KV) 

MAXI MÁL-
NY VÝKON 

(W)

Transfor-
mátor 40 3 – 5 1,5 – 20 100

Zapaľovacia 
cievka 20 0,8 15 12

Násobič 
napätia 16 0,25 20 5

Ako zariadenie na simulovanie prevádzky v spaľovacom trakte 
nám slúžil nízkoteplotný rúrový odlučovač s generátorom tu-
hých častíc na báze špirálového splynovača paliva [8]. Usadzo-
vaciu elektródu tvorila oceľová pozinkovaná rúra, do ktorej sa 
tuhé častice dostávali z generátora cez priehľadnú rúru z číreho 
plexiskla. Nabíjaciu elektródu tvoril drôt vycentrovaný na stred 
potrubia. Kontakty s vysokým napätím z jednotlivých zdrojov 
sme mohli ľubovoľne vymieňať a tak testovať všetky zdroje sú-
časne na jednom zariadení. Schému odlučovacieho zariadenia 
môžeme vidieť na obrázku 3.

4. Zhrnutie výsledkov 

Prvé meranie bolo realizované s klasickým transformátorom, pri 
ktorom sa dosiahla účinnosť odlučovania 56 %. Transformátor 
bol schopný nepretržitej prevádzky. Dĺžka oblúka 40 mm bola 
stabilná a vďaka regulácii zdroja transformátor počas prevádzky 
nevytváral nežiaduce oblúky medzi nabíjacou a usadzovacou 
elektródou. 

Nasledujúce merania sme robili na násobiči napätia, ktorý spo-
čiatku fungoval veľmi dobre, no po krátkom čase prevádzky sme 
pozorovali značný úbytok výkonu a výstupné napätie začalo 
slabnúť. Pri meraní dĺžky oblúka sme pozorovali skrátenie tej-
to vzdialenosti z maximálnej hodnoty 16 mm na slabých 5 mm 
a odlučovací proces nebolo možné zmerať. 

Ako posledné sme robili merania aj na zapaľovacej cievke, ktorá 
nás aj napriek svojim malým rozmerom prekvapila svojou výdr-
žou a výkonom. Zariadenie sa výrazne neprehrievalo, a ani po 

Obr. 1 Rozdelenie zdrojov vysokého napätia: 1. točivý transformátor, 
2. Sériové zapojenie zdrojov, 3. Stacionárny transformátor, 

4. Van der Graff ov generátor, 5. Násobič napätia, 6. Zapaľovacia cievka

Obr. 2  Testované zdroje vysokého napätia pre použitie v elektrostatických 
odlučovačoch: A. transformátor, B. Násobič napätia, C. Zapaľovacia cievka.

Obr. 3 Nízkoteplotný generátor tuhých častíc 
s elektrostatickým odlučovačom
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dlhotrvajúcejšom používaní dĺžka oblúka neklesla pod výrob-
com udávaných 20 mm. Pri menších rozmeroch odlučovača však 
občas dochádzalo k nežiadúcim výbojom oblúka medzi usadzo-
vanou a nabíjacou elektródou. Ďalším výrazným problémom 
bol chybný typ napätia udávaný výrobcom. Zdroj produkoval 
striedavé napätie namiesto jednosmerného a tak sa nedokázal 
vytvoriť ustálený tok elektrónov medzi nabíjacou a usadzova-
cou elektródou, čím by dochádzalo k polarizácii tuhých častíc.  
Výhodou však bolo, že zdroj počas svojej prevádzky produkoval 
výrazné množstvo ozónu, ktorý svojou reaktívnosťou s plynnými 
emisiami priaznivo vplýval na ich znižovanie. Na nasledujúcom 
obrázku môžeme vidieť zapojenie zapaľovacej cievky na odlu-
čovač.

Záver

Vzhľadom k zvyšujúcemu sa počtu malých zdrojov a neustále 
naliehavejšej potrebe znižovať množstvá nimi produkovaných 
emisií tuhých častíc, sa téma elektrostatického odlučovania stá-
va čoraz aktuálnejšou. V našom výskume sme sa zameriavali na 
cenovú dostupnosť a účinnosť zdrojov vysokého napätia, ktoré 
sú pri konštrukcii elektrostatických odlučovačov najdôležitejšou 
a zároveň najdrahšou súčasťou. Naším cieľom bolo nájdenie 
čo najoptimálnejšieho zdroja vhodného na použitie najmä pre 
malé zdroje. Z troch skúmaných alternatív sa ako najúčinnejší, 
ale zároveň najdrahší, ukázal klasický transformátorový zdroj, 
ktorý dosahoval uspokojujúcu 56 % účinnosť za súčasnú cenu 
približne 50 €. Ako perspektívna alternatíva sa ukázala aj zapa-
ľovacia cievka, ktorej cena bola zhruba sedemnásobne nižšia na 
úrovni 7 €. Zapaľovacia cievka preukázala stabilné fungovanie 
a dostatočný výkon, avšak v dôsledku chyby pri komunikácií 
s výrobcom sme pri meraniach použili nesprávny typ napätia. 

Poslednú skúmanú alternatívu tvoril násobič napätia, ktorý pri 
meraniach neobstál v dlhodobej prevádzke a tým sa ukázal ako 
nevhodný na dlhotrvajúce použitie v niekoľkohodinových spa-
ľovacích procesoch, prebiehajúcich v malých zdrojoch. Pri pod-
robnejšom skúmaní trhov s odstupom času však pozorujeme 
neustály vývoj vo všetkých spomínaných typoch zdrojov či už 
z hľadiska ceny, ale aj kvality. Preto veríme, že v budúcnosti bude 
dostupnosť zdrojov použiteľných pre elektrostatické odlučovače 
malých zdrojov omnoho vyššia. 
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OPTIMALIZÁCIA ROZVODOV TEPELNÉHO HOSPODÁRSTVA 
V 3 KROKOCH
Rekonštrukcia rozvodov centralizovaného zásobovania teplom, pre ktorú sme pre investora spravili rôzne varianty 

optimalizácie, leží v zastavanom území mesta Hořovice v Stredočeskom kraji. Na tieto rozvody tepla sú napojené bytové 

objekty a objekty občianskej vybavenosti. Rozvody tepla budú uložené v svahoch s meniacou sa výškou do betónových 

kanálov a do voľného terénu.

Pre tepelné siete bola požadovaná mechanická odolnosť a sta-
bilita potrubných rozvodov. Teplovodná sústava bola realizova-
ná ako štvorrúrková ÚK + TV (realizácia cca roku1990) a má byť 
upravená do dvojrúrky s výrobou TV priamo v objektoch.

Na trase sa nachádza 20 šácht, v ktorých sú umiestnené odbočky, 
uzatváracie a ostatné armatúry. Rozvodné potrubia sú na hranici 
technickej životnosti, potrubia a armatúry sú značne skorodova-
né, v havarijnom stave. Tento stav tepelnej siete nezabezpečuje 
požadované parametre a taktiež má rozvodná sieť veľký únik te-
pelných strát na trase.

Zadanie

Pre vonkajšie rozvody tepla ústredného vykurovania sa poža-
dovalo použiť nové predizolované potrubia. Prevádzkovateľ 
požaduje v maximálnej miere využiť plastové predizolované po-
trubia, ktoré najlepšie zodpovedajú jeho predstave o hospodár-
nosti a spoľahlivosti potrubnej siete. 

V štúdii z roku 2020 bola uvažovaná aj možnosť použitia oceľo-
vých predizolovaných potrubí pre najväčšie dimenzie (ak by ne-
bola možná alternatíva v plastovom predizolovanom potrubí).

Požadované parametre podľa pôvodnej projektovej dokumen-
tácie:
Celková dĺžka trasy teplovodu: 980,5 m 
Dimenzie teplovodu:   DN 40 – DN 150
Celkový prenášaný výkon:  5 235 kW 
Max. teplotný spád   80/53 °C
Prevádzkový teplotný spád  75/53 °C
Max. prevádzkový tlak  0,6 MPa

V kotolni sa má rozvod napojiť na existujúci rozdeľovač – zberač, 
rozvod sa delí na východnú a západnú vetvu. Maximálna tlaková 
strata pre každú z vetiev je požadovaná kvôli obmedzeniu čer-
padiel na 1,5 bar, z toho je nutné počítať dispozičný tlak pre vý-
menníkové stanice min 35 kPa.

Postup optimalizácie

Prvotným návrhom riešeného projektu bolo podľa stanovených 
požiadaviek navrhnúť trasu tepelných rozvodov s plným poža-
dovaným výkonom pre dané objekty (počítalo sa so 100 % sú-
časnosťou tepelného výkonu pre vykurovanie aj prípravu teplej 
vody). Pre vetvu západ s výkonom 2 759 kW a pre vetvu východ 
s výkonom 2 476 kW nám vyšla potrebná dimenzia d160/DA225. 
Celá trasa rozvodov bola navrhnutá do fl exibilného predizolova-
ného plastového potrubia NRG FibreFlex, kde pre tento systém je 
maximálna prevádzková teplota 95 °C a prevádzkový tlak 10 bar.

Následne sme sa po konzultácií s investorom a prevádzkovate-
ľom dohodli na úprave prenášaných výkonov pre zásobované 

objekty a zoptimalizovali ich tak, aby sme nezmenili požadova-
né parametre tepelnej siete a komfort konečných odberateľov.
Úpravou zapojenia výmenníkových staníc a doplnením o väčšiu 
akumuláciu tepla s prioritou pre prípravu teplej vody, je možné 
redukovať maximálny prenášaný výkon pre každú z vetiev. 

Po optimalizácii výmenníkových staníc sa v novom návrhu roz-
vodov uvažovalo s prenášaným výkonom 1470 kW na západnej, 
a 1250 kW na východnej vetve. Týmto sa znížili dimenzie potrubí 
na d140/DA202 na západnej a d125/DA202 na východnej vetve. 

Posúdenie rozvodných systémov

Pre konečné posúdenie siete sme uvažovali s 3 fi nálnymi návrh-
mi riešeného projektu. Číselne sme porovnávali výhody a nevý-
hody kombinácií:

hybridné riešenie – kombinácia oceľ a plast,
projekt realizovaný celý v plaste,
projekt realizovaný celý v oceli.

Hlavnými posudzovanými parametrami boli tepelné straty 
v rozvodoch, časový aspekt montáže a fi nančné hľadisko.

Tepelné straty v rozvodoch

V nasledujúcom porovnaní sme sa zamerali na rozdiely tepel-
ných strát v posudzovaných rozvodoch. Čím nižšie tepelné straty 
v rozvodoch máme, tým menej tepla z teplonosnej látky uniká, 
a tým je zabezpečený požadovaný stav teploty na každom od-
bernom mieste. S menšími únikmi tepla do prostredia môžeme 
uvažovať s nižším environmentálnym zaťažením potreby tepla 
pre zdroj tepla. 

V grafoch môžeme vidieť rozdiel straty tepla na meter trasy, kde 
sú uvedené double verzie predizolovaného plastového potrubia 
NRG FibreFlex (zdvojené potrubie v spoločnej izolácií) a oceľové 
predizolované potrubia NRG PREMIO.

Graf 1  Straty tepla na meter trasy pre plastové potrubie NRG FibreFlex (Pro) 
single a pre oceľové potrubia v sérií 1, 2 – double verzia
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Na ďalšom grafe sú zobrazené hodnoty straty tepla na meter po-
trubia pre potrubné plastové predizolované systémy NRG Fib-
reFlex – single ( samostatná rúrka v izolácií) a potrubné oceľové 
predizolované systémy.

Môžeme skonštatovať, že plastové predizolované potrubia majú 
pre všetky dimenzie nižšie tepelné straty v potrubných rozvo-
doch oproti oceľovým predizolovaným potrubiam.

Plastové predizolované potrubia NRG FibreFlex 

Tepelná strata plastového predizolovaného potrubia je 14,8 kW.

Oceľové predizolované potrubia NRG PREMIO  

Tepelná strata oceľového predizolovaného potrubia je 27,5 kW, 
čo je viac o 12,7 kW.

Použitím plastových predizolovaných po-
trubí je možná úspora oproti oceľovým 
predizolovaným potrubiam v zosilnenej 
izolácii 37 %. Pri použití štandardnej izolá-
cie na oceľovom potrubí dokonca úspora 
až 47 %.

Táto úspora predstavuje pri uvažovaní palivových nákladov na 
jeden gigajoul vyrobeného tepla cca 10 €, ročne 2 584, resp. 
3 915 €.

Časový aspekt montáže 

Hlavnými výhodami plastových predizolovaných systémov, kto-
ré nám šetria čas oproti montáži v oceli sú:

Výrazne menšia šírka výkopov v úsekoch, 

kde sa nebudú otvárať existujúce kanály. 

Dimenzie do 2xd90 majú šírku výkopu 40 
– 50 cm. Dimenzie nad d110 šírka výkopu 
len 60 – 80 cm.

Výrazné zníženie množstva spojov na tra-

se až o 86 %. Na trase fl exibilného potru-
bia bude iba 5 spojok na trase a 45 spojov 
na T-kusoch. Počet spojov na trase pri po-
užití fl exibilného potrubia je 50, voči 362 
spojom pri oceľových potrubiach, ktoré sú 
zvárané každých 12 metrov. Plastové pred-

izolované potrubia sú dodávané navinuté na kotúčoch v súvis-
lých dĺžkach. 

Až štvornásobné zrýchlenie montáže 

vďaka lisovacím spojkám oproti zvára-

ným spojom pri oceľovom potrubí.

Skrátenie času, kedy sú otvorené výko-

py, zvýši bezpečnosť počas stavby a zníži 

náklady na zábory. Zrýchlenie montáže 
rovnako aj zredukuje nepohodlie obyvateľov pri výstavbe a pok-
ládke prípojok pre bytové domy v rámci sídliska. 

Plastové predizolované potrubia umož-

ňujú fl exibilné zmeny trasy pri obchádza-
ní prekážok, ktoré sa môžu vyskytnúť pri 
výkopových prácach napr. vzrastlé stromy. 
V prípade potreby je možné plastové pre-
dizolované potrubia vtiahnuť do existujú-

cich betónových kanálov cez montážne otvory, a tým eliminovať 
nutnosť prekopávať cesty a chodníky. 

Finančné hľadisko

Pripravili sme porovnanie rozpočtov s tromi posudzovanými 
potrubnými systémami. Tu uvažujeme s celkovými nákladmi na 
materiál a montážou pre riešený projekt v každej variante po-
trubných rozvodov. V tabuľke fi nančné zhodnotenie môžeme 
vidieť celkové potrebné náklady na materiál a montáž. 

hybridné riešenie – kombinácia oceľ a plast,
projekt realizovaný celý v plaste,
projekt realizovaný celý v oceli.

Tab. 1 Finančné zhodnotenie systémov

MATERIÁL + 
MONTÁŽ

(€)

CENA ZA 
VÝKOPY

(€)

SPOLU 
INVES TÍCIA

(€)

SPOJE 
NA 

TRASE
(ks)

TEPEL-
NÉ 

STRATY
(kW)

plast
172 292 

– 187 955
297 595 

– 360 247
469 888 

– 548 202
50 14,8

hybrid
203 618 

– 211 449
501 213 

– 571 697
704 832 

– 783 146
316 21,4

oceľ
168 376 

– 227 112
536 455 

– 556 034
704 832 

– 783 146
362 27,5

Môžeme zhodnotiť, že odhadovaná rozpočtová cena za mate-
riál a montáž je pre všetky tri alternatívy v jednej cenovej hla-
dine vychádza približne narovnako. Ak sa pozeráme na projekt 
z pohľadu celkovej investície, tak sa ako jednoznačné ekono-
mické riešenie ukazuje použiť plastové predizolované potrubie 
a profi tovať z úspor pri výkopových prácach ako aj následne pri 
prevádzke.

Záver

Posúdením všetkých dôležitých parametrov pri výmene starých 
rozvodov tepla vieme zhodnotiť najvhodnejšiu variantu pre 
konkrétnu rekonštrukciu daného projektu. Pri správnej optima-
lizácií vieme prispieť k požadovaným parametrom tepelnej siete 
s nízkymi tepelnými stratami, bez veľkého zásahu do prostredia, 
s kratšou časovou montážou.

Plastové predizolované potrubia vieme fl exibilne ohnúť bez 
nutnosti použitia kolien. V miestach prechodu výkopu a kanálu 
nie je problém s vtiahnutím potrubia dovnútra kanála. Zúžením 
výkopov na 40 – 50 cm pri dvojrúrkach sa minimalizujú náklady 
a doba montáže. 

Graf 2  Straty tepla na meter potrubia pre plastové potrubie NRG FibreFlex 
(Pro) single a pre oceľové potrubia v sérií 1, 2- single verzia
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Rekonštrukcia tepelných rozvodov 
v Hořovicích je dobrým príkladom 
projektu, kde sa ukazuje, že je veľ-
mi dôležité pozerať sa naň nielen 
z pohľadu počiatočnej investície, 
ale aj z prevádzkového a ekono-
mického hľadiska. Pravdou je, že 
oceľové predizolované potrubie je 
rokmi overené, zaužívané riešenie 
a môže byť na prvý pohľad inves-
tične výhodnejšie. Pri podrobnej-
šom pohľade na celý projekt, ktorý 
nekončí pohľadom na cenu materiálu, ale zahrnie aj montáž, 
zemné práce a vo väčších mestách aj náklady na zábory. Tam, 
kde to prevádzkové parametre dovolia sa ukazuje použitie fl e-
xibilných plastových predizolovaných systémov ako jasná voľba. 
Okrem výhodnosti investície je bonusom aj dlhodobá úspora 
tepelných strát, a tým aj produkovaného CO2.

Na tomto konkrétnom projekte sme sa snažili poukázať aj na po-
trebu celkového pohľadu na posudzované projekty. Optimalizá-
cia prebehla v niekoľkých krokoch

posúdenie nutnosti prenášaných výkonov a ich súčas-
nosť
úprava potreby tepla pre zabezpečenie prípravy teplej 
vody a dodávky tepla pre vykurovanie, zmenou veľkosti 
akumulačných nádob je možné znížiť momentálnu po-
trebu prenášaného výkonu

Výhody hybridného systému

korado.as
www.korado. cz

Naplňte svoj domov teplom 
KORALUX NEO – jednostranné rúrkové vykurovacie teleso

18717-Korado-Kampaň printy-2021-Plynár-vodár-kúrenár-4-210x148-KORALUX NEO-SK.indd   1 29.07.2021   13:23:18

kontrola návrhu a voľby predizolovaného potrubia uká-
zala výrazné úspory pri investícii aj prevádzke voľbou 
plastového fl exibilného potrubia

Pri väčších projektoch sa ukazuje ako veľmi výhodné skombino-
vať materiály ocele a plastu do hybridného riešenia, najmä ak 
ideme do väčších dimenzií. Existuje niekoľko takto optimalizo-
vaných rozvodov, kde sa zmenou do hybridného riešenia poda-
rilo zrealizovať rozvody rýchlejšie, s menším vplyvom na okolie 
a hlavne efektívnejšie z prevádzkového hľadiska, ktoré je skutoč-
nou investíciou do budúcnosti.

Ing. Eva Švarcová
NRG fl ex, s.r.o.
Moyzesova 2/B, 902 01 Pezinok
www.nrgfl ex.sk



PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA 4/2021

www.voc.sk/plynar-vodar-kurenar-klimatizacia16

NOVINKA ROKA 2021 – NÁSTENNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÝ 
KOTOL WOLF CGB-2-75 KW A CGB-2-100 KW
Najtichší kotol na trhu vo svojej triede!

V septembri 2021 uvádza spoločnosť Wolf na slovenský a český trh dva nové inovované kotly CGB-2-75 a CGB-2-100, ktoré 

boli navrhnuté pre zvládanie tých najnáročnejších úloh a sú ideálnou voľbou pre projekty vyžadujúce väčší výkonový 

rozsah – pre bytové domy, administratívne budovy alebo komerčný sektor.

Čo nové a lepšie nám tieto kotly prinášajú?

1. OSVEDČENÁ KONŠTRUKCIA VÝMENNÍKA

Základom tohto nového radu kotlov je osvedčená konštrukcia 
výmenníka tepla zhotovená zo zliatiny AlSi ako valcový odliatok. 
Na strane spalín je povrch zväčšený mohutnými zvislými rebra-
mi, na strane vody je hladký povrch ošetrený mikroskopickou 
vrstvou polyméru. Kotol – výmenník tepla – umožňuje použi-
tie v sústavách s povoleným pracovným tlakom až 6 bar! Veko 
spaľovacej komory je ošetrené pevnou žiarovou výmurovkou 
z vermikulitu, čím sa znížila teplota veka, a tým aj pohotovostná 
strata kotla.

2. EŠTE NIŽŠIE EMISNÉ HODNOTY SPAĽOVANIA

Horák je valcovitý dvojplášťový a je zhotovený z teplovzdornej 
ocele. Konštrukcia horáka umožňuje optimálnu homogenizá-
ciu zmesi vzduchu s plynom ešte pred výstupom z horáka, čím 
je zaisťované nízkoemisné spaľovanie. Kotol patrí do 6. triedy 
NOx.

3. JEDNODUCHÁ MONTÁŽ

Montáž kotlov CGB-2 75/100 je veľmi jednoduchá. Kotol má 
hmotnosť 94 kg, na jeho montáž sú potrební 2 ľudia. CGB-2 
75/100 nepotrebuje bočný odstup. Kotly možno montovať do 
výklenkov, tesne vedľa seba – tak, aby manipulácia aj montáž 
bola čo najjednoduchšia. Pripojenie vykurovacej a vratnej vody 
(1 1/2 “- DN40) sa vykonáva pomocou prevlečných matíc cez plo-
ché tesnenia, čím je zaručená dokonalá difúzna tesnosť spoja. 
Výmena existujúceho kotla CGB 75/100 a náhrada typom CGB-2 
75/100 je veľmi jednoduchá vďaka spätnej kompatibilite kom-
ponentov i rozmerov.

4. UVEDENIE DO PREVÁDZKY A SERVIS 

UŽ NEMÔŽU BYŤ JEDNODUCHŠIE

Kotol je už z výroby preskúšaný tlakovo na strane vykurovacej 
vody a sú nastavené základné parametre spaľovania. Pri uvá-
dzaní do prevádzky je potrebné nastaviť konfi guráciu podľa zá-
kladnej hydraulickej schémy a prekontrolovať, prípadne upraviť, 
spaľovanie podľa miestnych pomerov.

V celom rade kotlov je už použitý zobrazovací modul AM a mo-
dul regulátora BM-2. Rozširujúce moduly radov KM, MM a SM1/2 
sú bez problémov aj spätne kompatibilné pre všetky kotly. No-
vinkou je priestor pre inštaláciu modulu diaľkovej komunikácie 
Wolf Link Home a prípadného príslušenstva modulu EA.

Dôležitým detailom je možnosť pripojenia kotlového čerpadla 
s napäťovým riadením 0 – 10 V priamo z kotla pre prípad, že ne-
vyhovujú parametre čerpadlovej skupiny z príslušenstva. Servis-
ný prístup ku kotlu je len spredu a zhora. Horný kryt je upevnený 
západkami a možno ho sňať jednoducho bez nástrojov.
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5. BEZPEČNÁ PREVÁDZKA NA PRVOM MIESTE

Trojstupňová strážená teplota vykurovacej vody, strážená teplo-
ta spaľovacej komory a strážená teplota spalín sú základom pre 
bezpečnú prevádzku. Softvérové hodnotenie nárastu teploty 
a teplotného spádu je ďalším rozšírením bezpečnostných prv-
kov s využitím všetkých teplotných snímačov. Stráženie prevádz-
kových tlakov vykurovacej sústavy v rámci každého pripojeného 
kotla je samozrejmosťou. Všetky poruchové hlásenia sú verbálne 
vizualizované na displeji regulátora AM, prípadne BM-2.

6. VÝKON JE MOŽNÉ NAVÝŠIŤ PODĽA POTREBY

Konštrukcia a výkon kotlov CGB-2 75/100 ich jednoznačne urču-
je k tvorbe kaskád stredných výkonov vo všetkých typoch ob-
jektov. Inštalácia takejto zostavy, rozšírenej o komínový zberač 

a regulátor, je veľmi jedno-
duchá, montážne nenároč-
ná a rýchla. S regulátorom 
KM-2 je možné vytvoriť 
kaskádu až piatich kotlov. 
Výkon kaskády však nie je 
potrebné obmedzovať len 
na 5 kotlov. Ak sa užívateľ 
rozhodne aj pre viac ako 5 
kotlov, je možné napäťové 
riadenie 0 – 10 V každého 
kotla samostatne, podľa 
teploty alebo v závislosti 
od výkonu. Pri moderni-
zácii existujúcich kotolní 
s kotlami CGB 75/100 je 
tiež možné meniť kotly 
postupne. Všetky pripo-
jenia sú spätne kompati-
bilné a prevádzka kotlov 
v kaskáde CGB + CGB-2 je 
možná bez akýchkoľvek 
problémov.

Viac informácií o nových kondenzačných kotloch 
WOLF nájdete na: 
www.slovensko.wolf.eu.

Nový kondenzačný kotol CGB-2 75/100.
Veľký, silný, všestranný, tichý a účinný.

www.slovensko.wolf.eu

Ideálna voľba pre projekty vyžadujúce väčší 
výkonový rozsah - bytové domy alebo 
komerčný sektor.

Nový kondenzačný kotol CGB-2 75/100.
Veľký, silný, všestranný, tichý a účinný.

inz-CGB-2-75-100-177x133mm-SK.indd   1 12.08.2021   8:44
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PRODUKCIA CO2 PRI MONOVÝROBE A KOMBINOVANEJ VÝROBE 
ELEKTRINY A TEPLA
prof. Ing. František Urban, CSc., doc. Ing. František Ridzoň, CSc., doc. Ing. Stanislav Malý, CSc., Ing. František Világi, PhD., 

Ing. Peter Mlynár, PhD., Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Ústav energetických strojov a zariadení, Nám. slobody 17, 

812 31 Bratislava, e-mail: frantisek.urban@stuba.sk

Na základe energetickej bilancie, počnúc konečnou spotrebou tepla, cez jeho distribúciu v tepelných rozvodoch a výrobou 

v zdrojoch tepla, je porovnaná produkcia emisií CO2 v zdrojoch tepla (ZT) pripadajúca na 1 kWh konečnej spotreby tepla. 

V teplárňach a elektrárňach s odberom tepla je vypočítaná redukovaná produkcia emisií CO2, t.j. od produkcie emisií CO2 

v zdroji tepla pripadajúcej na kombinovanú výrobu elektriny a tepla (KVET) je odpočítaná produkcia emisií CO2 v zdrojoch 

elektriny (ZE) napojených na distribučnú sústavu v SR, ktoré dodávajú rovnaké množstvo elektriny ako tepláreň alebo 

elektráreň.

1. Úvod

V predkladanom príspevku sú pre vybrané primárne zdroje 
energie a typy elektrární zhrnuté emisné faktory CO2. Uvedené 
je porovnanie sedemnástich rôznych typov zdrojov tepla z hľa-
diska produkcie emisií CO2 pripadajúcej na 1 kWh konečnej spo-
treby tepla.

2. Emisné faktory CO2 v závislosti od primárneho zdroja 

energie

Pri určení produkcie plynných látok v spalinách vychádzame 
z rovníc chemickej rovnováhy oxidačných reakcií horľavých zlo-
žiek paliva. Pre spaľovanie uhlíka platia rovnice:

C + O2  →  CO2

1 kg (C) + 31,998 / 12,011 kg (O2)  →  44,009 / 12,011 kg (CO2)

Tab. 1  Emisné faktory CO2 vybraných primárnych zdrojov energie 

Palivo

Počet 
po rov ná-
va ných 
dru hov 

pa lív

Hod-
nota

Uhlík
Cr

(%)

Celková 
voda
Wr

t

(%)

Výhrev-
nosť
Qr

i

(kWh/
kg)

Emisný 
faktor
EF CO2

(g/kWh)

Čierne 
uhlie 5

priemer 65,38 10,83 6,655 360

min 60,91 8,50 5,972 344

max 71,25 16,79 7,133 374

Hnedé 
uhlie 8

priemer 36,43 29,50 3,935 347

min 28,91 13,00 2,908 333

max 51,35 40,00 5,489 371

Lignit 3

priemer 24,73 48,63 2,371 385

min 19,10 44,50 1,744 371

max 29,68 54,00 2,929 401

Drevo 3

priemer 36,76 26,67 3,509 386

min 30,45 20,00 2,778 374

max 39,93 40,00 3,917 402

Zemný 
plyn 1 9,694 200

ŤVO 
– mazut 1 86,50 11,111 285

ĽVO – mo to-
ro vá nafta 1 87,00 11,630 274

Benzín 1 85,50 12,096 259

Emisné faktory CO2 EF CO2 boli vypočítané ako priemerné hod-
noty emisných faktorov: 5 druhov čierneho uhlia (ČU), 8 druhov 

hnedého uhlia (HU), 3 druhov lignitu, 3 druhov dreva (drevná 
štiepka DŠ, smrek, dub), zemný plyn (ZP), mazut (ŤVO), motoro-
vú naftu (ĽVO) a benzín (tab. 1). Podkladom pre určenie emisné-
ho faktora CO2 ZP sú kvalitatívne parametre ZP, ktorý na územie 
SR distribuuje spoločnosť SPP – distribúcia, a. s.

3.  Emisný faktor CO2 elektrární v závislosti od 

primárneho zdroja energie

Na stránke [5] možno on-line sledovať produkciu a spotrebu 
elektriny v závislosti od primárneho zdroja energie, intenzitu 
produkcie CO2, cenu elektriny za posledných 24 h, ale aj za dlhšie 
obdobie v krajinách Európy, Ázie, Južnej a Severnej Ameriky, Au-
strálie a Afriky. Uvedené sú intenzity uhlíka prislúchajúce výrobe 
a spotrebe elektriny vo vybranej krajine, podiel nízkych emisií 
a obnoviteľných zdrojov energie vzhľadom na výrobu a spotre-
bu elektriny. 

Pre určenie hodnôt emisných faktorov CO2 pre jednotlivé primár-
ne zdroje energie (tab. 2) boli uvažované vzdialenosť od miesta 
ťažby, metóda ťažby, čistota rudy, spôsob obohacovania paliva, 
typ a výkon energetických strojov a zariadení, účinnosti trans-
formácie primárnych zdrojov energie na elektrinu, dĺžka výstav-
by a prevádzky elektrárne. Pri posudzovaní emisií v jednotlivých 
obdobiach životného cyklu elektrárne boli použité podklady 
medzinárodných panelov pre klimatickú zmenu a využiteľných 
zdrojov. Čerpané údaje boli kvantifi kované podľa rámca IPCC pre 
metriky emisií a s použitím 100-ročného potenciálu globálneho 
otepľovania ako charakterizačného faktoru [1], [2], [3], [4].

Na obr. 1 je uvedené rozdelenie spotreby 3 770 MW elektriny 
podľa použitého primárneho zdroja energie v SR dňa 7.4.2021 
9:03 h (tab. 2). Rozdelenie výroby 3 315 MW elektriny v SR dňa 
7.4.2021 9:05 h bolo zistené podľa [5]. Tranzit elektriny v SR 

Obr. 1  Výroba elektriny v SR dňa 7.4.2021 9:05 h [5]



www.tzbportal.sk/kurenie-voda-plyn 19

PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA 4/2021

predstavoval sumárny import 455 MW elektriny. V uvedenom 
čase emisný faktor týkajúci sa výroby elektriny dosiahol hod-
notu EF CO2 = 201 g/kWh a emisný faktor spotreby elektriny 
EF CO2 = 341 g/kWh. Pri výrobe/spotrebe elektriny nízke emisie 
tvorili 70 %/54 %, z toho obnoviteľné zdroje 25 %/21 %. Elektrinu 
so zvýšenými hodnotami emisií CO2 na Slovensko importujeme, 
preto prínosom bude uvedenie 3. bloku JE EMO do prevádzky.

Tab. 2  Emisné faktory CO2 vybraných primárnych zdrojov elektriny [5]

PRIMÁRNY 
ZDROJ 

ENERGIE

EMISNÝ 
FAKTOR
EF CO2

(g/kWh)

VÝROBA
07.04.2021 

9:05
(MW)

IMPORT / 
EXPORT

07.04.2021 
9:03

(MW)

SPOTREBA
07.04.2021 

9:03
(MW)

Jadrová 
energia 12 1 490 1490

Geo ter mál na 
energia 38 0 0

Biomasa 230 113 113

Uhlie 820 114 114

Veterná 
energia 11 0 0

Solárna 
energia 45 58 58

Hydro-
energia 24 566 566

Hydro aku mu-
lácia energie 270 85 85

Zemný plyn 490 611 611

Ropa 650 45 45

Neznáme 700 233 233

Import / Export

Import z ČR 485 1235 1235

Import z PR 671 861 861

Export do 
MR 341 -1641 -1641

Výroba 201 3 315

Spotreba 341 455 3 770

4.  Produkcia emisií CO2 vybraných zdrojov tepla 

v závislosti od primárneho zdroja energie

V tab. 3 sú uvedené vybrané typy zdrojov tepla, v ktorých sa po-
rovnáva produkcia emisií CO2.

Pre vzájomné porovnanie produkcie emisií CO2 vo vybraných 
zdrojoch tepla sú uvažované nasledujúce vstupné veličiny:
konečná spotreba tepla v ZT QKS = 1 kWh,
emisný faktor CO2 paliva (tab. 1) EF CO2 pal ZT (g/kWh),
emisný faktor CO2 spotreby elektriny v SR (tab. 2) 
 EF CO2 pal e  (g/kWh),
účinnosť distribúcie tepla (tab. 4) ηdistr q  (-)
je súčinom účinností primárnych rozvodov, odovzdávacej stani-
ce tepla a sekundárnych rozvodov 
 ηdistr q  =  ηP_R  ·  ηOST  ·  ηS_R ,
účinnosť distribúcie elektriny (tab. 4) ηdistr e (-)
súčin účinností distribúcie elektriny v elektrizačnej ηES a distri-
bučnej sústave η DS

 η distr e  =  η ES · η DS ,
účinnosť zdroja tepla/SCOP TČ (tab. 4)   ηZT / SCOP (-),
teplárenský modul zdroja tepla (tab. 4)   eZT (-).

Tab. 3  Produkcia emisií CO2 vo vybraných zdrojoch tepla

ZDROJ TEPLA
PALIVO / 

ELEKTRINA
INŠTALOVANÉ ENERGETICKÉ 

STROJE A ZARIADENIA / PALIVO

Domová 
kotolňa

Elektrina Elektrické vykurovanie /e

Zemný plyn Nízkoteplotné kotly / ZP

Zemný plyn Kondenzačné kotly / ZP

Elektrina (e) Tepelné čerpadlá (TČ) vzduch 
– voda / e

Okrsková 
kotolňa Zemný plyn Nízkoteplotné kotly / ZP

Výhrevňa
Zemný plyn

Horúcovodné kotly
/ ZP

Drevná štiepka / DŠ

Tepláreň

Zemný plyn Kogeneračné jednotky / ZP

Zemný plyn
Parné kotly, protitlaková 

parná turbína, výmenníková 
stanica 

/ZP

Čierne uhlie /ČU

Hnedé uhlie /HU

Drevná štiepka /DŠ

Zemný plyn Paroplynový cyklus / ZP

Zemný plyn Spaľovacia turbína, utilizačný 
kotol / ZP

Jadrová elektrá-
reň s odberom 

tepla
Jadrové palivo

Parné kotly, kondenzačná 
odberová parná turbína, 

výmenníková stanica 

/JP

Kondenzačná 
elektráreň s od-

be rom tepla

Zemný plyn /ZP

Hnedé uhlie /HU

Z hodnôt vstupných veličín, určených odborným odhadom, sú 
podľa nasledujúcich vzťahov vypočítané charakteristické údaje, 
ktoré slúžia pre porovnanie produkcie emisií CO2 vo vybraných 
zdrojoch tepla:
teplo na prahu zdroja QZT = ηdistr q · QKS   (kWh),
elektrina vyrobená v zdroji tepla  AZT = eZT · QZT   (kWh),
teplo v palive  Qpal ZT = ηZT · (QZT+ AZT)   (kWh,)
produkcia emisií CO2 v zdroji tepla  EZT = EFCO2 ZT · Qpal ZT   (g),
produkcia emisií CO2 v zdrojoch elektriny napojených na distri-
bučnú sústavu EZE = EFCO2 pal e · AZT   (g),
redukovaná produkcia emisií CO2 v zdroji tepla 
 EZT reduk = EZT – EZE   (g).

Pre defi novanú časť konečnej spotreby tepla QKS = 1 kWh sú 
výsledky výpočtov redukovanej produkcie emisií CO2 v sedem-
nástich typoch zdrojov tepla uvedené v tab. 4 a znázornené na 
obr. 2 a obr. 3. Z porovnania ZT v závislosti od redukovanej pro-
dukcie emisií CO2 vyplýva:

V domových kotolniach je výhodné inštalovať plynové konden-
začné kotly. Konečnej spotrebe tepla 1 kWh odpovedá produkcia 
205 g emisií CO2. Produkcia emisií CO2 v domových kotolniach 
pri použití TČ (117 g CO2) je závislá od SCOP a emisného faktora 
CO2 spotreby elektriny v SR. Pre TČ s tepelným výkonom 60 kW 
je uvedená hodnota SCOP 3,135 za predpokladu monovalentnej 
prevádzky, bivalentná teplota je 2,22 °C. Prevádzkové charakte-
ristiky TČ dosahuje v objektoch s podlahovým vykurovacím sys-
témom. Elektrické kotly je vhodné použiť iba v zdôvodnených 
prípadoch.

V okrskovej kotolni a výhrevni s kotlami na ZP konečnej spotre-
be tepla 1 kWh odpovedá produkcia 225 g; resp. 243 g emisií 
CO2. Aj z tohto hľadiska je v dôsledku nižšej účinnosti ZT a tepel-
ných strát v rozvodoch zásobovanie teplom z okrskových kotol-
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ní a výhrevní menej výhodné ako z domových kotolní. Výhrevňa 
s kotlami na DŠ produkuje 466 g emisií CO2. na 1 kWh konečnej 
spotreby tepla. Súvisí to s hodnotou emisného faktora DŠ 386 
g/kWh. Podľa medzinárodnej konvencie je pre zdroje využíva-
júce obnoviteľné zdroje primárnej energie deklarovaná nulová 
produkcia CO2. 

Redukovaná produkcia emisií CO2 je najnižšia v teplárňach 
i inšta lovanými kogeneračnými jednotkami a PPC, t. j. 136 g; 
resp. 144 g CO2 vztiahnutých na 1 kWh konečnej spotreby tepla. 

V teplárňach so spotrebou ZP, v ktorých sú prevádzkované par-
né kotly, protitlaková parná turbína a výmenníková stanica ale-
bo spaľovacia turbína a utilizačný kotol je redukovaná produkcia 
234 g; resp. 244 g emisií CO2. V závislosti od redukovanej pro-
dukcie emisií CO2 sú vďaka KVET porovnávané typy teplární so 
spaľovaním ZP aj napriek nižšej termickej účinnosti a tepelným 
stratám pri distribúcii tepla konečným spotrebiteľom výhod-
nejšie ako domové kotolne. V teplárňach so spaľovaním tuhých 
palív s inštalovanými protitlakovými parnými turbínami sa hod-
noty redukovanej produkcie emisií CO2 vztiahnutých na 1 kWh 

Tab. 4 Produkcia emisií CO2 vo vybraných zdrojoch tepla
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ROZMER (g/kWh) (-) (kWh) (g)  (g/kWh konečnej 
spotreby tepla)

OZNAČENIE EF CO2 
pal ZT

EF CO2 
pal e

η distr q η ZT e ZT Q KS Q ZT A ZT Q pal ZT E ZT E ZE E ZT reduk

D
om

ov
á 

ko
to

lň
a

Elektrické 
vykurovanie /e 341 341 0,931 1,000 0,000 1,000 1,075 0,000 1,075 366 0 366

Nízkoteplotné 
kotly / ZP 201 341 1,000 0,940 0,000 1,000 1,000 0,000 1,064 214 0 214

Kondenzačné 
kotly / ZP 201 341 1,000 0,980 0,000 1,000 1,000 0,000 1,020 205 0 205

Tepelné čerpadlá 
/ e 341 341 0,931 3,135 0,000 1,000 1,075 0,000 0,343 117 0 117

Okrs-
ková 

kotolňa

Nízkoteplotné 
kotly / ZP 201 341 0,950 0,940 0,000 1,000 1,053 0,000 1,120 225 0 225

Výh rev-
ňa

Horú co-
vod né 
kotly

/ZP 201 341 0,889 0,930 0,000 1,000 1,125 0,000 1,210 243 0 243

/DŠ 386 341 0,889 0,930 0,000 1,000 1,125 0,000 1,210 466 0 466

Te
pl

ár
eň

Kogeneračné 
jednotky / ZP 201 341 0,889 0,900 0,870 1,000 1,125 0,979 2,338 470 334 136

Parné kotly, 
protitlako-
vá parná 
turbína, 

výmenní-
ko vá 

sta nica 

/ZP 201 341 0,852 0,870 0,290 1,000 1,174 0,340 1,741 350 116 234

/ČU 360 341 0,852 0,870 0,290 1,000 1,174 0,340 1,741 627 116 511

/HU 347 341 0,852 0,870 0,290 1,000 1,174 0,340 1,741 605 116 488

/DŠ 386 341 0,852 0,870 0,290 1,000 1,174 0,340 1,741 671 116 555

Paroplynový 
cyklus / ZP 201 341 0,852 0,850 1,085 1,000 1,174 1,274 2,880 579 434 144

Spaľovacia 
turbína, utilizačný 

kotol / ZP
201 341 0,852 0,750 0,825 1,000 1,174 0,969 2,857 574 330 244
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Parné kotly, 
konden-

začná 
od berová 

parná 
turbína, 

výmenní-
ková 

stanica 

/JP 12 341 0,852 0,345 16,500 1,000 1,174 19,370 59,548 715 6 605 -5 891

Ko
nd

en
za

čn
á 

el
ek

tr
ár

eň
 s 

od
-

be
ro

m
 te

pl
a /ZP 201 341 0,852 0,380 10,000 1,000 1,174 11,739 33,983 6 831 4 003 2 827

/HU 347 341 0,852 0,380 10,000 1,000 1,174 11,739 33,983 11 802 4 003 7 799
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konečnej spotreby tepla pohybujú od 488 g (HU) do 555 g (DŠ) 
CO2.

V elektrárňach s odberom tepla sú hodnoty redukovanej pro-
dukcie emisií CO2 závislé predovšetkým od emisného faktora 
CO2 paliva používaného v elektrárni, emisného faktora CO2 spo-
treby elektriny v SR, termickej účinnosti elektrárne a tepláren-
ského modulu inštalovaných turbín a zariadení KVET. Pozoru-
hodné je, že v jadrovej elektrárni s odberom tepla je redukovaná 
produkcia -5 891 g emisií CO2 vztiahnutých na 1 kWh konečnej 
spotreby tepla. V kondenzačných elektrárňach s odberom tepla 
je v závislosti od použitého paliva redukovaná produkcia 2 827 g 
(ZP); resp. 7 799 g (HU) emisií CO2.

4. ZÁVER

Z porovnávaných palív má najnižšiu hodnotu emisného faktora 
CO2 ZP (200 g/kWh). Emisný faktor CO2 porovnávaných tuhých 
palív HU, ČU, lignit a DŠ je v rozmedzí 247 g/kWh (HU) až 386 g/
kWh (drevo). Podľa medzinárodnej konvencie je pre zdroje vy-
užívajúce obnoviteľné zdroje primárnej energie deklarovaná nu-
lová produkcia CO2.

Podľa údajov výroby a spotreby elektriny v SR dňa 7.4.2021 
9:03 h je zrejmé, emisný faktor týkajúci sa výroby elektriny do-
siahol hodnotu EF CO2 = 201 g/kWh a emisný faktor spotreby 
elektriny EF CO2 = 341 g/kWh [5]. Elektrinu so zvýšenými hod-
notami emisií CO2 na Slovensko importujeme, preto prínosom 
bude uvedenie 3. bloku JE EMO do prevádzky.

Emisné faktory CO2 vybraných primárnych zdrojov elektriny sú 
najnižšie pre veterné (11 g/kWh) a jadrové elektrárne (12 g/kWh). 
Elektrárne so spaľovaním ZP majú emisný faktor 490 g/kWh, naj-
vyšší emisný faktor CO2 820 g/kWh majú uholné elektrárne [5].

Pre 17 vybraných typov zdrojov tepla je pre defi novanú časť ko-
nečnej spotreby tepla 1 kWh vypočítaná redukovaná produkcia 
emisií CO2. V domových kotolniach je výhodné inštalovať plyno-
vé kondenzačné kotly alebo TČ, ktoré však budú prevádzkované 
v bivalentnom režime. V zdrojoch tepla SCZT je potrebné upred-
nostniť KVET. Redukovaná produkcia emisií CO2 je najnižšia 
v teplárňach s inštalovanými kogeneračnými jednotkami a PPC. 
Pozoruhodné je, že v jadrovej elektrárni s odberom tepla je hod-
nota redukovanej produkcie emisií CO2 vztiahnutá na 1 kWh ko-
nečnej spotreby tepla záporná.
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Obr. 2 Produkcia emisií CO2 vo vybraných typoch domových, 
blokových kotolní, výhrevní a teplární

71
5

6
83
1

11
80
2

6
60
5

4
00
3

4
00
3

-5
89

1

2
82

7

7
79

9

-6 000

-4 000

-2 000

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

Jadrová elektráreň s odberom tepla /
JP

Kondenzačná elektráreň s odberom
tepla / ZP

Kondenzačná elektráreň s odberom
tepla / HUPr

od
uk

cia
 e

m
isi

í C
O 2

(g
/k

W
h 

ko
ne

čn
ej

 sp
ot

re
by

 te
pl

a )

Produkcia emisií CO2 v zdroji tepla

Produkcia emisií CO2 v zdrojoch elektriny napojených na distribunú
sústavu
Redukovaná produkcia emisií CO2 v zdroji tepla

Obr. 3 Produkcia emisií CO2 v jadrovej elektrárni a kondenzačných 
elektrárňach s odberom tepla



PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA 4/2021

www.voc.sk/plynar-vodar-kurenar-klimatizacia22

FLAMCOMAT G4
VŽDY O KROK NAPRED

Čerpadlová expanzná jednotka pre 

ľahké udržanie pracovného tlaku

Jednoduché uvedenie do prevádzky
Kaskádové riešenie vďaka možnosti 
Master-Slave
Spoľahlivý výkon vďaka rovnomer-
nému vyťaženiu základných kom-
ponentov
Vhodné aj pre inštalácie s vyššou 
prevádzkovou teplotou (> 110 °C)
Úsporná prevádzka a nízka spotre-
ba energie
Vhodné pre vzdialený servis pomo-
cou aplikácie Flamconnect

Menej obáv – viac možností

Profesionáli chcú vždy spoľahlivú inštalá-
ciu. S čerpadlovou jednotkou Flamcomat 
G4 získate maximálnu účinnosť a komfort 
ľahko a rýchlo. Naším záujmom je ponúkať 
optimálne riešenie v podobe automatic-
kých funkcií, ktoré vám umožnia kontrolu 
nad prevádzkovým tlakom aj v prípade 
rozšírenia danej inštalácie. Stručne sa jedná 
o jednotku budúcnosti.

Flamcomat G4 je čerpadlom ovládaná automatická expanzná 
jednotka, ktorá účinne udržiava pracovný tlak celého systému 
vykurovania a chladenia a odstraňuje plyn z média. Tvorba plynu 
v systéme totiž môže spôsobovať hromadenie nečistôt, koróziu 
a opotrebovanie, čo vedie k poruchám a zníženiu účinnosti. In-
vestície do zariadenia Flamcomat G4 znamená stávku na istotu.

Automatické doplňovanie

Počiatočné plnenie nádoby a systému sa 
vykonáva automaticky. Pri uvedení do 
prevádzky sa nádoba automaticky naplní 
minimálnym požadovaným množstvom 
vody, aby čerpadlo nebežalo na sucho. 
Táto nová funkcia vám uľahčí inštaláciu 
a zaistí prevádzkovú spoľahlivosť.

Jednotka je vybavená algoritmom s riade-
ným postupom plnenia, kedy sa automa-
ticky otvorí solenoidový ventil a zároveň 
sa umožní odplynenie vody v nádobe a jej 
prečerpanie do systému. Pallove krúžky 
v základnej nádobe Flamcomat zaisťujú 
efektívne odplynenie vody pri atmosféric-
kom tlaku. Systém sa naplní na požadova-
ný prevádzkový tlak; čerpadlo môže auto-
maticky prerušiť postup doplňovania, aby 
sa zabezpečilo naplnenie nádoby na poža-
dovanú úroveň hladiny. Na konci plnenia 
pri dosiahnutí správneho tlaku systému, 
odošle jednotka správu „Plnenie systému 
dokončené”.

Automatické sledovanie teploty

Keď sa teplota systému zvýši nad 110 °C, hrozí prehriatie v dô-
sledku tvorby pary alebo prehriatej vody. Flamcomat G4 je prvá 
expanzná jednotka Flamco, ktorá sa automaticky vypne pri do-
siahnutí teplotného limitu a ktorá vyšle bezpotenciálový signál 
pre odstavenie systému vykurovania. Jednotka samozrejme spĺ-
ňa požiadavky noriem EN12952 a EN12953.



www.tzbportal.sk/kurenie-voda-plyn 23

PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA 4/2021

Dynamická regulácia (rovnomerné zaťaženie)

Ak budete vlastniť jednotku s dvomi čerpadlami a dvoma ven-
tilmi (Flamcomat G4 D), môžete využiť funkciu rovnomerného 
zaťaženia. Táto funkcia zaisťuje automatické a rovnomerné pra-
covné zaťaženie jednotlivých komponentov. Ich optimálnym 
využitím zabránite jednak rýchlejšiemu opotrebeniu, ale aj po-
ruchám spôsobeným nečinnosťou a zníženým výkonom. Dvoj-
čerpadlové verzie sa používajú najmä vtedy, ak budete potrebo-
vať zvýšiť kapacitu alebo vytvoriť zálohu.

Inteligentné pripojenie Master-Slave

Flamcomat G4 môžete pripojiť v konfi gurácii Master-Slave. Ak 
budete chcieť si napríklad rozšíriť kapacitu systému (kaskáda), 
alebo si vytvoriť 
100 % zálohu. 
V režime Master-
Slave jednotka 
„Master” automa-
ticky riadi počet 
aktívnych a do-
stupných jedno-
tiek „Slave” a pri-
ority ich použitia, 
aby sa prevádz-
ková doba rovno-
merne rozdelila 
medzi všetkými 

jednotkami. V spoločnej sieti Master-Slave môžete vzájomne 
prepojiť až 10 expanzných jednotiek Flamcomat G4.

Funkcia „Plávajúci Master”

Novinkou je, že každá jednotka v režime „Slave” môže v prípade 
poruchy či nesprávneho fungovania jednotky „Master” prevziať 
jeho funkcie („Plávajúci Master”) bez toho, aby váš systém pre-
stal fungovať.

Regulátor pre jedno (M) alebo dve (D) čerpadlá

Regulátorom Flextronic sú vybavené ako verzia s jedným 
čerpadlom typu MM až M130, tak verzia s dvoma čerpad-
lami typu DM až D130.
Na použitie v uzavretých systémoch ústredného vykuro-
vania, chladenia a klimatizáciou podľa EN 12828.
Flamcomat = čerpadlová jednotka + nádoba + prepojo-
vací set + systémový oddeľovač spätného toku.
Jednotky Flamcomat s regulátorom Flextronic vo verzii 
50 alebo 60 Hz.
Flamcomat G4 má približne o 50 % menšie nároky na 
priestor.
Voľne programovateľný regulátor Flextronic.
Funkcia reálneho času (RTC).

Viac informácií nájdete na 
www.fl amcogroup.com/sk.

Vyvažovanie nebolo 
nikdy také jednoduché...

w w w.comappraha.cz

Comap_PVK_01_2021.indd 1 26.02.2021 12:19:39

Regulátor Flextronic
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VYKUROVANIE KÚPEĽNE V LETNÝCH MESIACOCH ALEBO 
IDE TO AJ BEZ VYKUROVACEJ SÚSTAVY

Kúpeľňové rebríky sú dnes k dostaniu v rade modifi kácií. Môžete si vybrať z mnohých typov aj rozmerov, ktoré ovplyvnia 

výsledný tepelný výkon. Kúpeľňové rebríky KORALUX môžete zapojiť nielen na klasickú vykurovaciu sústavu, ale vyrábajú 

sa aj ako samostatné priamotopné elektrické telesá. Využijete ich teda aj vtedy, keď nechcete zasahovať do vykurovacej 

sústavy. Výhodu elektrického pripojenia oceníte pri rekonštrukcii, ak si nechcete vysekať obklady, ale len pripojiť rebrík. 

Ako zdroj tepla využívajú len elektrickú vykurovaciu tyč a nepotrebujú tak na svoju prevádzku bežnú teplovodnú sústavu. 

Tieto priamotopné telesá sú hermeticky uzavreté a z výroby naplnené nemrznúcou zmesou, nariedenou pre vonkajšie 

podmienky do -10 °C. Po zakúpení stačí vykonať montáž a zapojiť do elektriny. V súčasnej dobe možno v prevedení 

priamotop nájsť vykurovacie telesá ako „základné”, tak aj dizajnové.

Kombinované vykurovanie

Ak už máte klasický kúpeľňový rebrík, ktorý je napojený na vyku-
rovaciu sústavu, ale radi by ste ho využívali aj v lete, kedy máte 
sústavu vypnutú, možno ho dovybaviť elektrickou vykurovacou 
tyčou, umiestnenú zospodu do jedného z dvoch vertikálnych 
rozvodných profi lov. Toto prevedenie nazývame termínom 
„kombinované vykurovanie”, s pripojením na bežnú teplovodné 
sústavu, tak aj s možnosťou prevádzkovať teleso iba na elektrinu. 
Inštalácia elektrickej vykurovacej tyče, z hľadiska mechanickej 
montáže, podľa priloženého návodu nie je nijako zložitá, nap-
riek tomu odporúčame ponechať montáž na odborníkovi. Odliš-
ná situácia nastáva u elektroinštalácie, ktorú môže vykonávať len 
osoba s požadovanou a platnou odbornou spôsobilosťou.

Druhy elektrických vykurovacích tyčí

Regulácia vykurovacích tyčí závisí na zvolenom variante vyku-
rovacej tyče, teda bez integrovaného regulátora teploty (obr. 1) 
alebo s integrovaným regulátorom teploty (obr. 2). 

Variant vykurovacej tyče bez regulátora teploty je určený na 
pripojenie do sieťovej zásuvky, je teda potrebné objednať príslu-
šenstvo v závislosti na požadovanom komforte obsluhy (zásuvka 
s vypínačom alebo regulátor), namontovať ho na prívodný kábel 

a zapojiť do zásuvky. Konštrukcia 
el. vykurovacej tyče je kvôli bez-
pečnosti riešená tak, že sa teleso 
vypne v prípade dosiahnutia tep-
loty teplonosnej látky vo vnútri 
trúbkového vykurovacieho telesa 
cca 85 °C. Nasleduje samovoľ-
ný pokles teploty na cca 55 °C 
a opätovné zopnutie elektrickej 
vykurovacej tyče. Takto cykluje do 
vypnutia vykurovacej tyče užíva-
teľom. Odporúčané príkony pre 
jednotlivé rozmery telies sú však 
zvolené tak, aby k tomuto cyklo-
vanie za bežných prevádzkových 
podmienok nedochádzalo.

Variant vykurovacej tyče s elek-

tronickým regulátorom priesto-
rovej teploty vzduchu je určený 
na pripojenie na pevný elektrický 
rozvod prívodným káblom do in-
štalačnej krabice. Variant s regu-

 KORALUX RONDO CLASSIC – ER

Obrázok 1

Obrázok 2
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látorom spína vykurovaciu tyč na základe nastavenej hodnoty 
okolitej teploty a je doplnený o tlačidlo, po ktorého stlačení pre-
vedie vykurovaciu tyč na dve hodiny do režimu ZAPNUTÉ bez 
ohľadu na regulátor priestorovej teploty („sušiaci program”). 
Funkcia samotnej vykurovacej tyče je totožná ako pri vyhotovení 
bez regulátora, teda v režime ZAPNUTÉ cykluje medzi cca 85 °C 
a 55 ° C.

Umiestnenie

Montáž vykuro-
vacieho telesa 
d o p l n e n é h o 
o elektrickú vy-
kurovaciu tyč 
do priestoru kú-
peľne so sebou 
nesie zvýšené 
požiadavky na 
u m i e s t n e n i e 
elektroinštalá-
cie a dodržanie 
predpísaných bezpečnostných predpisov a ustanovenia normy 
STN 33 2000-7-701 (resp. IEC 60364-7-70). Všeobecne platí, že 
v kúpeľniach a sprchách nesmú byť telesá umiestnené vo vnút-
ri vane alebo sprchy, ani nad vaňou alebo sprchou (ZÓNA 0). 
Možnosť umiestnenia v ZÓNE 1 (600 mm od hrany sprchy alebo 
vane) záleží na druhu vykurovacieho telesa a hodnote jeho IP. 
Rešpektujte teda požiadavky výrobcu a údaje o hodnote IP. 

V súčasnej dobe je v ponuke veľa modelov kúpeľňových te-
lies v širokej rozmerovej, konštrukčnej a tvarovej škále. Pod 

značkou KORADO nájdete aj dve posledné novinky, ktorými 
sú  KORATHERM AQUAPANEL (vo variante kombi i elektrické) 

a  KORALUX NEO (aj vo verzii el. priamotopu). 
Všetky telesá KORALUX disponujú nielen uchytením k stene, ale 
aj menej obvyklým priestorovým uchytením vďaka stenovým 
konzolám. Získate tým praktickú priečku, ktorou opticky oddelí-
te napríklad priestor toalety. Na telesá je značkou KORADO štan-
dardne dávaná záruka 5 rokov.

Viac na koupelny.korado.cz nebo na www.korado.cz 

KORALUX NEO – E

KORATHERM AQUAPANEL – E
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KONFERENCIA VYKUROVANIE 2021
Tradičná konferencia so zameraním na vykurovanie bola v tomto roku zameraná na tému „Alternatívne zdroje energie 

pre budovy s takmer nulovou potrebou energie“. Tento rok bol 29. ročníkom, kedy sa skupina odborníkov z oblasti 

vykurovania a energetiky, projektantov, prevádzkovateľov, investorov, zástupcov bytových družstiev a podnikov, 

spoločenstiev vlastníkov bytov, predstaviteľov štátnej správy, vedy a výskumu stretli v Hornom Smokovci v hoteli Bellevue 

vo Vysokých Tatrách. Celkovo sa zúčastnilo takmer 400 účastníkov tejto odbornej konferencie. 

Cieľom konferencie bolo umožniť stretnutie odborníkov, vytvoriť 
priestor pre získanie nových informácií a na výmenu skúseností 
v tejto oblasti. Odborný program bol rozdelený do 5 samostat-
ných celkov prislúchajúcich jednotlivým dňom:

Energetika budov
Progresívna výroba tepla
Obnoviteľné zdroje energie
Automatizácia vo vykurovaní
Energetické služby

Spolu sa uskutočnilo 13 samostatných sekcií, so 4 diskusnými 
fórami. S pútavými prednáškami vystúpilo mnoho odborníkov. 
Odborných prednášok zaznelo skoro 100. Odprezentované 
príspevky sú publikované v 500 stránkovom zborníku. Zároveň 
30 popredných fi riem prezentovali svoje výrobky, zariadenia 
a technológie.

Hoci konferencia bola presúvaná, koncom júna sa nám podari-
lo zorganizovať túto vedecko-odbornú konferenciu, kedy nám 
COVID situácia umožnila hromadné podujatie. Za prísnych pro-
tiepidemiologických opatrení sme dokázali zabezpečiť celkový 
priebeh konferencie. Tohto roku to bola prvá akcia SSTP, ktorá 

sa konala prezenčnou 
formou.

Cenu Prof. Ing. J. K. Pe-
karoviča, DrSc. si ten-
to rok 2021 odniesol 
prof. Ing. Jozef Jan-
dačka, PhD., za dlho-
ročnú prácu v odbore 
Vykurovanie. Gratulu-
jeme.

V znamení kultúrnej 
vložky sa konali 3 živé 
vystúpenia, kde vystú-
pili rôznorodí hudob-
níci ako Lenka Piešo-
vá so svojou kapelou, 
 SILENT TRIO a sláčiko-
vé kvarteto ART.

Konferencia bola ukončená záverečným príhovorom a poďako-
vaním odborného garanta konferencie prof. Ing. Dušana Petráša, 
PhD. Poďakovanie patrí organizačnej garantke zo SSTP, Jane Le-
hotovej Nôtovej, za usporiadanie konferencie a tiež za bezprob-
lémový priebeh konferencie, organizačnému výboru, všetkým 
prednášajúcim, odbornej verejnosti a v neposlednom rade aj 
partnerom konferencie.

Text: Ing. Eva Švarcová
Foto: Ing. Martina Mudrá, Ing. Barbora Junasová,  
Ing. Anna  Predajnianska, 
Katedra technických zariadení budov SvF STU
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Novinka DEFRO DNS

KOTOL V 5. EMISNEJ TRIEDE

V tomto čísle si predstavíme NOVINKU spoločnosti DEFRO 

– kotol na tuhé palivo DEFRO DNS. Tento kotol je zariadenie, 

ktoré je vhodné na spaľovanie pevných palív a je zároveň 

náhradou za zariadenia 3. emisnej triedy, ktoré už nie je 

možné zakúpiť v rámci emisnej normy.

Kotol je navrhnutý pre zapálenie paliva z vrchu a postupné pre-
horievanie smerom nadol, ale palivo je možné zapáliť aj zo spod-
nej časti.

Jeho účinnosť tým pádom prekračuje hranicu 90 %, spaľovací 
proces je riadený mechanicky pomocou rukoväte na dvierkach 
popolníka a za pomoci regulátora ťahu RT4, ktorý je súčasťou 
kotla. Pre bezchybné spaľovanie a plnohodnotné využitie kotla 
DEFRO DNS odporúčame zapojenie akumulačnej nádoby s kon-
trolovaným riadením od fi rmy TECH.

TYP / 
ROZMER

A
ŠÍRKA 
mm

B1 
HĹBKA 

mm

B2 
HĹBKA 

mm

C 
VÝŠKA 

mm

D 
ŠÍRKA x VÝŠKA 

mm

13 258 135 310 340 258x188

18 308 150 310 390 308x188

23 358 140 310 440 358x188

Ceny kotlov s DPH 

DNS 13 kW – 1 602 €
DNS 18 kW – 1 818 €
DNS 23 kW – 1 999 €

Zjednodušená úvodná schéma otvoreného systému

Výrobca DEFRO ponúka kotly vo výkone až do 300 kW.

Viac informácií vám poskytneme na našich pobočkách, alebo 
kontaktujte nášho obchodného zástupcu.

MIRAD s. r. o. 
PREŠOV   POPRAD
Bardejovská 23  Hraničná 5300
    www.mirad.sk

Obchodný zástupca/servisný technik pre DEFRO:
František Mariňák
mob.: +421 907 807 188
frantisek.marinak@mirad.sk • servis.defro@mirad.sk
www.mirad.sk

Kotol je vyrábaný s výkonom 13,18 a 23 kW

1 – kotol, 2 – čerpadlo TUV, 3 – spätný ventil, 4 – čerpadlo kotlového okru-
hu, 5 – čerpadlo vykurovania, 6 – zmiešavací ventil 3-stupňový, 

7 – akumulačná nádoba, 8 – termostatický ventil 55 °C, 9 – obehové čer-
padlo, 10 – zásobník TUV, 11 – ohrievač, 12 – podlahový vykurovací systém, 

13 – otvorená expanzná nádoba
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INŠPIRUJETE SA AKO MÔŽETE POUŽIŤ INTELIGENTNÝ 
KAMEROVÝ SYSTÉM
Moderné kamerové systémy nie sú dnes len o monitorovaní pohybu ľudí. Mobotix od Konica Minolta to veľmi dobre vie. 

Pripravili sme pre vás niekoľko inšpiratívnych príkladov kde všade sá dá moderný kamerový systém, akým je napríklad 

Mobotix, použiť. 

PRIEMYSEL 

Optimalizácia výroby pomocou video kontroly 

Spoločnosť STO AG sídliaca v Nemecku je popredným výrob-
com izolačných a náterových systémov. Pre zvýšenie svoje kon-
kurencieschopnosti sa fi rma rozhodla do výrobných priestorov 
na inštalovať IoT riešenie spoločnosti Mobotix, ktoré pozostávalo 
z 8 duálnych kamier a 12 jednomodulových kamier. Tie nepretr-
žite zaznamenávajú snímky vo vysokom rozlíšení a monitorujú 
výrobné zariadenia, zabraňujú prestojom a poskytujú presnú 
analýzu prípadných porúch. 

PREDAJNE 

Video kontrola ako preventívne aj bezpečnostné opatrenie

Predajne áut boli odjakživa veľkým lákadlom pre zlodejov. Pre 
ochranu takýchto rozsiahlych predajní priniesol Mobotix riešenie 
s menším množstvom výkonných kamier. Každá duálna kamera 
je vybavená fotosenzitívnym senzorom s veľkým rozlíšením, vy-
meniteľným objektívom a uhlom záberu od 15° až do 180°. Sa-
mozrejmosťou je softvér pre detekciu pohybu, ktorý monitoruje 
priestor aj pri minimálnych svetelných podmienkach. 

DOPRAVA

Ochrana nástupísk metra 

Stanice metra patria na celom svete k najrušnejším priestorom. 
Neraz sú spojené s vandalizmom, drobnými krádežami či útokmi 
na ľudí. V talianskej Bologni bolo na staniciach metra nainštalo-
vaných celkovo 318 vonkajších kamier od spoločnosti Mobotix. 
Tie majú za úlohu zabraňovať kriminalite a zaisťovať dôkazy 
o trestnej činnosti. Všetky kamery zaznamenávajú obraz s vy-
sokým kontrastom bez rozmazania pohybu, dokonca aj na zle 
osvetlených miestach akými sú napríklad výťahy. 

VZDELÁVANIE

Kontrola vo výskumnej stanici 

Najväčší ľadovec v Európe je chránený kamerami Mobotix. 
Vďaka nim môžu členovia úradu pre civilnú ochranu na Islande 
pozorovať prírodné živly a varovať miestne obyvateľstvo pred 
prípadným ohrozením. Všetky kamery pracujú v extrémnych 
podmienkach. Sú robustné, odolné voči teplotám až do -40°. Ich 
prednosťou je aj to, že okrem mechanických častí sú v podstate 
bezúdržbové. 
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ZDRAVOTNÍCTVO

Monitoring hospicu

Pacienti s demenciou v holandskom meste Savelberg majú 
o svoju bezpečnosť postarané. Dopomáhajú k tomu aj kamery 
Mobotix. Detekcia videa, zvuku, pohybu a elektronické náramky 
uľahčujú prácu ošetrovateľom. Tí sú totiž okamžite informovaní, 
ak sa nejaký pacient dostane mimo hospicu. 

KULTÚRA 

Sauna a verejné priestory bez krádeží a vandalizmu 

Sauna vo fínskom meste Löyly je známa tým, že ju ročne navštívi 
tisícky návštevníkov. Rozsiahle vonkajšie priestory so stovkami 

ľudí sú chránené duálnymi kamerami Mobotix. Vo vnútri je mo-
nitorovaná pokladňa, hlavný vchod, ako aj všetky miesta, kde 
hrozí riziko pošmyknutia. Vďaka kamerovému systému Mobotix 
došlo k výraznému zníženiu obstarávacích a prevádzkových ná-
kladov. 

www.konicaminolta.sk

POTREBA OBJEMOVÉHO PRIETOKU VETRACIEHO VZDUCHU 
PRI HORENÍ SVIEČKY – PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA

doc. Ing. Peter Kapalo, PhD., Ústav pozemného staviteľstva, Stavebná fakulta v Košiciach, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice

Otvorené zdroje ohňa, ako sú sviečky, prispievajú k znečisťovaniu ovzdušia vo vnútornom prostredí. V článku sú 

prezentované výsledky výskumu, ktorého cieľom bolo stanoviť objemový prietok vetracieho vzduchu potrebného na 

odvedenie škodlivín vznikajúcich v priebehu horenia sviečky. Za týmto účelom bolo vykonané experimentálne meranie, 

ktoré prebiehalo v miestnosti s horiacou sviečkou. V priebehu experimentu bol meraný úbytok hmotnosti vosku počas 

horenia sviečky a následne pomocou chemického vzorca bola vypočítaná produkcia oxidu uhličitého. Z množstva 

vyprodukovaného oxidu uhličitého bol vypočítaný objemový prietok vetracieho vzduchu potrebný na dosiahnutie 

požadovanej kvality vnútorného vzduchu.

Úvod

Sviečky sa používajú ako zdroj svetla po tisíce rokov. V stredove-
ku boli vyrábané zo živočíšneho tuku a včelieho vosku. Rozvo-
jom spracovávania ropy v 19. storočí bol objavený parafín ako 
vedľajší produkt pri spracovávaní ropy [1]. Parafínový vosk ako 
ropný produkt bol uvedený do výroby v začiatkoch 20. storočia, 
kedy nastal veľký rozmach výroby parafínových sviečok. So zave-
dením výroby žiaroviek začala výroba sviečok klesať. Popularita 
sviečok sa začala výrazne zvyšovať až od polovice osemdesia-
tych rokov 20. storočia, kedy narastal záujem o sviečky ako oz-
dobné predmety. Začali sa vyrábať sviečky rôznych veľkostí, tva-
rov a farieb. V súčasnosti sa už sviečky nepoužívajú ako hlavný 
zdroj svetla, ale ako doplnok v domácnosti a pri spoločenských 
oslavách [2]. 

V súčasnom období, kedy sa veľký dôraz kladie na energetickú 
efektívnosť budov je snaha minimalizovať výmenu vzduchu 
v budovách. Pri navrhovaní budov sa čoraz viac uvažuje s kon-
trolovaným mechanickým, prípadne hybridným vetraním bu-
dov. Ku správnemu navrhovaniu vetracieho systému je potreb-
né poznať dávku vzduchu na odvedenie škodlivín z miestností. 
Jednou zo škodlivín sú aj produkty horenia sviečky. 

Vo svete existuje viacero štúdií, v ktorých vedci z univerzít a vý-
skumných pracovísk skúmajú škodliviny vznikajúce v procese 
horenia sviečok. Napríklad v štúdii [3] autori zistili, že nimi skú-
mané parafínové sviečky produkovali rôzne nebezpečné pro-
dukty vrátane benzénu a toluénu. V štúdii [4] bolo hodnotených 
viac ako 50 bytových jednotiek a zistilo sa, že až v 60 % domác-
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nostiach horeli sviečky, ktoré spoločne so splodinami z varenia 
produkovali 65 % škodlivín. Podľa záverov komentára [5] je po-
trebné v priebehu horenia sviečok zabezpečiť dostatočnú vý-
menu vzduchu. Z toho dôvodu je cieľom tohto publikovaného 
výskumu skúmanie, koľko objemového prietoku vzduchu je po-
trebné na vetranie miestnosti, v ktorej horiaca sviečka znehod-
nocuje vnútorný vzduch.

Experimentálne meranie

Za účelom stanovenia objemového prietoku vzduchu potreb-
ného na vetranie miestnosti, v ktorej horí sviečka je potrebné 
kvantifi kovať škodliviny vznikajúce v priebehu horenia sviečky. 
Za týmto účelom bola náhodne vybratá jednoduchá, nevonná, 
nesfarbená vosková sviečka bežne používaná pri slávnostných 
príležitostiach v domácnostiach, v reštauráciách a pod. V prie-
behu experimentálneho merania sviečka horela vo vybranej 
miestnosti. V priebehu horenia sviečky bol meraný hmotnostný 
úbytok vosku sviečky. Z nameraného úbytku hmotnosti vosku 
bol stanovený druh vosku a následne prostredníctvom che-
mického vzorca vypočítaný hmotnostný tok oxidu uhličitého, 
ktorý je v našom prípade škodlivinou. Z produkovaného hmot-
nostného toku škodliviny a dovolenej koncentrácie škodliviny 
vo vnútornom vzduchu bol vypočítaný požadovaný objemový 
prietok vetracieho vzduchu. 
 
Charakteristika 

miestnosti 

Experimentálne mera-
nie prebiehalo v deväť 
podlažnej budove, 
v miestnosti situovanej 
na druhom nadzem-
nom podlaží. Plo-
cha miestnosti je cca 
10,5 m2 a objem miest-
nosti je cca 27,5 m3. 
Meranie prebiehalo 
v letnom období.

Meracie zariadenia

Na meranie hmotnosti svieč-
ky bola použitá presná labo-
ratórna váha Mettler PE 3000 
[6]. Rozsah merania váhy je 0 
÷ 3 100 g so štandardnou od-
chýlkou je 0,05 g.

Charakteristika sviečky

Pre účely experimentálneho 
merania bola vybratá sviečka 
bežne dostupná v obchodných 
reťazcoch. Základné parametre 
sviečky (priemer, výška, hmot-
nosť) boli namerané pomocou 
presnej váhy Mettler PE 3000 
[6] a posuvným meradlom.

Parametre sviečky merané pred začiatkom horenia sviečky boli: 
priemer: 22 mm, 
výška: 195 mm,
hmotnosť: 60,3 g. 

Vypočítaný bol objem sviečky 6,84 · 10-5 m3 a hustota sviečky je 
870 kg/m3. 

Výsledky a diskusia

Meranie úbytku vosku v priebehu horenia sviečky trvalo 260 mi-
nút. Zaznamenaný úbytok hmotnosti vosku z horiacej sviečky je 
zdokumentovaný na obrázku 4. 

Z obrázka 4 je možné pozorovať, že zaznamenaný úbytok hmot-
nosti je približne rovnomerný. Z nameraných údajov bol vypočí-
taný hmotnostný úbytok vosku 7,25 g/h. Z vypočítaného úbytku 
vosku a z porovnania rýchlostí horenia rôznych druhov svie-
čok uvedených v štúdii [7] bol určený materiál sviečky: 100 % 
zvierací stearín (živočíšne mastné kyseliny), ktorého nameraný 
hmotnostný úbytok vosku počas horenia sviečky bol 7,30 g/h. 
Odchýlka zvoleného materiálu podľa štúdie [7] od hodnoty me-
ranej v našej štúdii je 0,68 %. 

Na výpočet množstva produkovaného oxidu uhličitého bola po-
užitá chemická rovnica (1), v ktorej je popísaný proces horenia 
sviečky vyrobenej zo stearínu (živočíšnych mastných kyselín) 
C18H36O2 [8]. 

 C18H36O2 + 26 O2   →  18 CO2 + 18 H2O (1)

Kde: C18H36O2 je 100 % stearín (živočíšne mastné kyseliny), O2 je 
kyslík, CO2 je oxid uhličitý a H2O je voda. 

Produkované množstvo oxidu uhličitého vypočítané podľa che-
mickej rovnice (1) je 5,62 mg/s. Pre porovnanie s produkciou 
oxidu uhličitého človekom bol vypočítaný produkovaný hmot-
nostný tok oxidu uhličitého človeka s hmotnosťou 75 kg podľa 
štúdie [9] podľa vzorca (2). 

 qm  =  0,120406 . mp (2)

Kde: qm je produkovaný hmotnostný tok oxidu uhličitého [mg/s] 
a mp je hmotnosť človeka [kg]. 

Produkovaný hmotnostný tok oxidu uhličitého osoby s hmot-
nosťou 75 kg je podľa vzorca (2) 9,03 mg/s. Je možné konšta-
tovať, že v tomto prípade sviečka vyprodukuje približne 62 % 
oxidu uhličitého z produkcie človeka vykonávajúceho admini-
stratívnu prácu.

Obr. 1  Miestnosť s horiacou sviečkou 
(ilustračný obrázok)

Obr. 2  Presná váha Mettler PE 3000 
použitá na meranie úbytku hmot-

nosti vosku [6]

Obr. 3  Horiaca sviečka v priebehu 
experimentu (ilustračný obrázok)
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Obr. 4  Nameraný úbytok hmotnosti sviečky
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Keď poznáme hmotnostný tok oxidu uhličitého uvoľnený člove-
kom alebo sviečkou, tak pomocou vzorca (3) môžeme vypočí-
tať objemový prietok vetracieho vzduchu potrebný na vetranie 
miestnosti.

 qV = qm / (CIDA – CSUP) (3)

Kde: qv je požadovaný objemový prietok vetracieho vzduchu 
[m3/s]; qm je hmotnostný tok oxidu uhličitého [mg/s]; CIDA je po-
žadovaná hladina koncentrácie oxidu uhličitého vo vnútornom 
vzduchu [mg/m3] a CSUP je koncentrácia oxidu uhličitého vo vet-
racom vzduchu [mg/m3].

Pre nami vykonané experimentálne meranie je uvažované 
s koncentráciou oxidu uhličitého vo vetracom vzduchu 430 ppm 
a s maximálnou koncentráciou oxidu uhličitého vo vnútornom 
vzduchu v miestnosti 1000 ppm. Vzorec (3) bol použitý na vý-
počet požadovaného objemového prietoku vetracieho vzduchu 
pre sviečku a pre človeka s hmotnosťou 75 kg, ktorý vykonáva 
administratívnu prácu. Výsledky sú zdokumentované na obráz-
ku 5.

Vypočítaný objemový prietok vetracieho vzduchu potrebný pre 
odvedenie škodlivín vznikajúcich v priebehu horenia sviečky 
je v tomto prípade 19,73 m3/h. Vypočítaný potrebný objemový 
prietok vetracieho vzduchu pre odvedenie škodlivín vznikajú-
cich dýchaním človeka je 31,71 m3/h.

Záver

Cieľom tohto príspevku bolo kvantifi kovanie hmotnostného 
toku oxidu uhličitého produkovaného v priebehu horenia svieč-
ky a objemového prietoku vetracieho vzduchu potrebného na 
odvedenie škodliviny (oxidu uhličitého) z miestnosti. Z vykona-
ného experimentálneho merania a výpočtov bol zistený produ-
kovaný hmotnostný tok o xidu uhličitého v priebehu horenia 

sviečky 5,62 mg/s. Vypočítaný objemový prietok potrebný na 
odvedenie škodlivín vznikajúcich v priebehu horenia sviečky 
je v tomto prípade 19,73 m3/h, čo je v porovnaní s objemovým 
prietokom vzduchu potrebným pre človeka s hmotnosťou 75 kg 
približne 62 %. 

Z výsledkov je možné konštatovať, že pri navrhovaní vetracieho 
systému v bytových budovách a reštauráciách, kde je predpok-
lad horenia sviečok, je potrebné brať do úvahy okrem dávky 
vzduchu na osobu aj produkciu škodlivín z horenia sviečok. 
 
Poďakovanie
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LITERATÚRA:
[1]  Brzozowski S M 2017 Biogram: Jan Józef Ignacy Łukasiewicz. 

Biogram został opublikowany w 1973 r. w XVIII tomie 
Polskiego Słownika Biogracznego. Wydawca Polsiego 
Portalu Biografi cznego jest Filmoteka Narodowa - Instytut 
Audiowizualny 

[2]  National Candle Association. http://candles.org/history/
[3]   Massoudi R and Hamidi A 2017 Some Candles Emit Hazardous 

Materials for Human Health and are Indoor Air Pollutants. 
International Journal of TROPICAL DISEASE & Health. 24(2): 
1-10, 2017; Article no.IJTDH.34965. ISSN: 2278–1005, 

[4]   Bekö G, Weschler Ch J, Wierzbicka A, Karottki D G, Toftum J, Loft 
S and Clausen G 2013 Environmental Science & Technology 
2013 47 (18), 10240-10248. DOI: 10.1021/es402429h. 

[5]  Heinze J E and Silverman A, Comment on “Characterization 
of hazardous and odorous volatiles emitted from scented 
candles before lighting and when lit”, Journal of Hazardous 
Materials, Volume 303, 2016, Page 171

[6]   Mettler PE3000. Operating Instructions. https://www.mt.com/
vn/en/home /library/operating-instructions/other/PE3000_
6000_6_BA.html

[7]   Hansen J A, Pedersen P B, Jensen T N, Poulsen M, Thomann S, 
Kilstrom O, Roque P, Ventura R 2018 Ministry of environmen-
tal and food of Denmark - Environmental Protection Agency. 
Environmentally friendly candles with reduced particle 
emissions. Environmental project No. 2053. November 2018. 
Publisher: The Danish Environmental Protection Agency

[8]  h t t p s : / / p u b c h e m . n c b i . n l m . n i h . g o v / c o m p o u n d /
Octadecanoic-18_18_18-d3-acid

[9]  Kapalo P, Domnita F, Bacotiu C, Podolak M 2018 The infl uen-
ce of occupants’ body mass on carbon dioxide mass fl ow rate 
inside a university classroom – case study, Int J Environ Health 
Res. 28(4):432–447.

0

5

10

15

20

25

30

35

19,73

31,71

Sviečka Človek (75kg)

O
bj

em
ov

ý 
pr

ie
to

k 
vz

du
ch

u 
(m

3/
h)

Obr. 5  Vypočítaný objemový prietok vetracieho vzduchu



PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA 4/2021

www.voc.sk/plynar-vodar-kurenar-klimatizacia32

NOVINKY PRE ZABEZPEČENIE TEPLA A TEPLEJ VODY 
V DOMÁCNOSTIACH

Úspora spotreby plynu, nižšie emisie aj šetrenie s teplou vodou. Tieto výhody prinášajú najmodernejšie závesné plynové 

kondenzačné kotly, ktoré na mnoho rokov zabezpečia komfortné bývanie. Sú efektívnejšie, počas svojej prevádzky môžu 

v rodinných domoch i bytoch ušetriť – v porovnaní so starým nekondenzačným kotlom – až tretinu plynu.

Spoločným menovateľom dvoch noviniek značky Protherm je 
unikátna technológia s názvom FlameFit zaručujúca optimálne 
spaľovanie a aj funkcia SmartShower. Zatiaľ, čo sa človek vo vani 
či sprche namydlí, udržuje po dobu troch minút stabilnú teplo-
tu (aj keď je voda vypnutá), čím pomáha domácnostiam šetriť 
s vodou.

Maximum pohodlia

Nové možnosti šetrenia ponúka inovovaný závesný kondenzač-
ný kotol Panther Condens (3 – 26 kW, A+/A) s prietokovým ohre-
vom teplej vody. Nezaberie veľa miesta a vďaka vykurovaniu 
i príprave teplej vody zabezpečí maximum pohodlia. Vhodný je 
pre byty i menšie domy s dvoma až tromi obyvateľmi. Vynikajú-
ce výsledky dosahuje vďaka špičkovej kondenzačnej technológii 
pre optimálne spaľovanie. Automaticky prispôsobuje spaľovanie 
aktuálnemu zloženiu plynu, čím dosahuje väčší rozsah modulá-
cie výkonu, úsporu plynu a tiež nižšie emisie. Panther Condens 
má vynikajúce výsledky aj pri odbere teplej vody. Na odber je 

pripravená ihneď a nie je potrebné nechať vodu dlho odtiecť. 
Výsledkom je významné skrátenie čakacej doby na teplú vodu 
a zníženie jej spotreby v priemere o dva litre pri jednom odbe-
re. To pre trojčlennú rodinu predstavuje úsporu až 28 kubických 
metrov vody ročne. 

Aj pre väčšie domy

Viac spoľahlivosti, efektívnosti aj inovatívnych funkcií prináša 
nový závesný kotol Tiger Condens (20 kW alebo 30 kW, A). Vďaka 
dvom zabudovaným 21 l zásobníkom teplej vody zabezpečí príp-
ravu teplej vody i vykurovanie v byte, ale aj vo väčších obytných 
priestoroch – viacgeneračných domoch, dvojdomoch či dvoch 
bytových jednotkách. Umožňuje súčasný odber teplej vody 
z viacerých miest domácnosti naraz, bez problémov či výkyvov 
jej teploty. Dokáže tak konkurovať zariadeniam so samostatným 
veľkým zásobníkom. Poskytuje až 200 l teplej vody s teplotou 
40 °C, a to už do desiatich minút po predchádzajúcom vyčerpaní 
teplej vody zo zásobníkov. 
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Kotol sa sám učí, umožňuje to jeho inteligentná technológia 
Isodyn3. Riadi sa podľa zvykov konkrétnej domácnosti a pamätá 
si, kedy a koľko horúcej vody sa využíva. Ukladá si totiž časové 
obdobia s vysokým a nízkym dopytom. Ak je požiadavka na tep-
lú vodu malá alebo žiadna, zariadenie sa prepne do úsporného 

režimu, prípadne sa vypne. Prináša to novú úroveň pohodlia, 
maximalizáciu dodávky teplej vody a zároveň úsporu v spotrebe 
plynu. Ovládanie kotla uľahčuje nový dotykový displej a logic-
ká, jednoduchá štruktúra jeho menu. V prípade, že sa nové kotly 
značky Protherm skombinujú so systémovým regulátorom MiP-
ro Sense, prichádzajú do úvahy aj ďalšie najmodernejšie funkcie 
či kombinácie s tepelným čerpadlom a solárnou zostavou.

www.protherm.sk

Regulátor MiPro Sense vhodný pre kondenzačné kotly

Tiger Condens

Panther Condens
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POKROKOVÉ TEPELNÉ ČERPADLO TYPU ZEM – VODA 
A VODA – VODA S EKOLOGICKÝM CHLADIVOM 
PRE EURÓPSKU KLÍMU
Thermia Calibra Eco je ďalším krokom k lepšiemu životnému prostrediu. Invertorové tepelné čerpadlo zem – voda Calibra 

Eco využíva ekologické chladivo R452B, a tým novo nastavuje latku pre zemné tepelné čerpadlá v ekológii prevádzky 

a zároveň spĺňa najprísnejšie kritéria Európskej únie pre udržateľný rozvoj.

Chladivo novej generácie R452B

Tepelné čerpadlo Calibra Eco je prvé zemné tepelné čerpadlo na 
trhu, používajúce ekologické chladivo R452B. Má veľmi nízky in-
dex GWP* a vďaka unikátnemu technickému riešeniu potrebuje 
Calibra Eco menšie množstvo chladiva ako iné tepelné čerpad-
lá rovnakej kategórie. Kombináciou týchto dvoch skutočností 
je výsledný vplyv na globálne otepľovanie planéty Zem veľmi 
nízky. R452B má o 66 % nižší vplyv na globálne otepľovanie ako 
predchádzajúce chladivo R410A. 

Ekologickejšie, lepšie, úspornejšie

Calibra Eco ponúka rovnaké výhody pokrokového technického 
riešenia ako Calibra, a naviac vďaka novému chladivu posky-
tuje o niečo vyššiu hospodárnosť prevádzky. Vďaka vysokému 
SCOP** (5,96) udržuje spotrebu energie na minime počas celého 
roku. 

Invertorová technológia sa prispôsobuje okamžitým 

požiadavkám

Calibra Eco je invertorové tepelné čerpadlo, a preto je skvelým 
riešením pre nové budovy i pre rekonštruované objekty. Vďaka 
svojmu vybaveniu môže byť do jedného riešenia zahrnuté vyku-
rovanie, príprava teplej vody, chladenie a ohrev bazénu. Inverto-
rová technológia dovoľuje počítať aj s budúcim rozšírením bu-
dovy alebo sa prispôsobiť súčasnému zdroju tepla. Calibra Eco 
ponúka výkonové varianty 2-8 kW, 3-12 kW a 4-16 kW. 

Veľké množstvo teplej vody

Calibra Eco pripravuje teplú vodu rýchlejšie a na vyššiu teplotu, 
ako je dosiahnuteľné tradičnými technológiami. Calibra Eco vy-
užíva TWS*** technológiu a celý rad ďalších technických inovácií 
pre poskytnutie maximálneho užívateľského komfortu pri prí-
prave teplej vody vo svojej triede. Calibra Eco je taktiež dostup-
ná vo verzii Duo s oddeleným 
zásobníkovým ohrievačom 
tep lej vody typu MBH v obje-
moch 200 a 300 litrov. 

Thermia Online

Vďaka vstavanej funkcii Ther-
mia Online môžete svoje te-
pelné čerpadlo Calibra Eco 
diaľkovo monitorovať a ovlá-
dať pomocou počítača, table-
tu alebo inteligentného tele-
fónu odkiaľkoľvek na svete. 

Genesis

Jedná sa o moderný riadiaci 
systém, používaný v mode-
loch s premenlivým výkonom 
zariadení, využívajúcich k ria-
deniu výstupného výkonu 
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IVAR SK, spol. s r. o.

Turá Lúka 241
907 03 Myjava 3
Slovenská republika

tel.:  + 421 34 621 44 31
e-mail: info@ivarsk.sk
www.ivarsk.sk

Výhradný distribútor:

IVAR CS spol. s r.o.
Velvarská 9, Podhořany, 277 51 
Nelahozeves II, Česká republika

frekvenčný menič – invertor. Riadiaci systém Genesis v tepel-
ných čerpadlách Thermia je vybavený intuitívnym farebným 
dotykovým displejom so symbolmi a ikonami, ktoré uľahčujú 
orientáciu a ovládanie.

Verzia voda – voda

Pri potrebe využívania podzemnej vody ako primárneho zdroja 
tepla je nutné zaobstarať verziu voda – voda. Verzia WW už v ce-
ne obsahuje vstavaný výmenník tepla, snímač prietoku a kartu 
EM3. Vďaka tomuto príslušenstvu je pri prevádzke bezpečne 
oddelený výparník tepelného čerpadla od zdrojovej vody, a tým 
je preventívne tepelné čerpadlo ochránené pred poškodením 
zamrznutím vody v doskovom výmenníku tepelného čerpadla 
– výparníku.

Za spoločnosť IVAR CS spol. s r.o.
Ing. Jan Jokeš, technický manažér

*   GWP (Potenciál globálneho otepľovania) popisuje množstvo 
tepla zachyteného skleníkovým plynom v atmosfére Zeme 
v porovnaní s CO2. CO2 je referenčný plyn s hodnotou GWP 1.

**   SCOP (Sezónny vykurovací faktor) je vykurovací faktor určený 
podľa medzinárodnej normy EN14825 ukazujúcej aká efek-
tívna je prevádzka tepelného čerpadla počas celého roka pri 
zohľadnení celoročného podnebia.

***   TWS (Tap Water Stratifi cation): Technológia fi rmy Thermia, 
ktorá umožňuje rýchlejší ohrev teplej vody, ohrieva teplú vodu 
na vyššiu teplotu a umožňuje nasledovné efektívne teplotné 
rozvrstvenie, čím je dosiahnutý maximálny užívateľský kom-
fort.
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TECHNICKÉ ZHODNOTENIE PREVÁDZKY KOGENERAČNEJ 
JEDNOTKY V SYSTÉME TUV A UK

Ing. Andrii Kulikov, PhD., Ing. Milan Abraham, PhD., Fakulta výrobných technológií TUKE, Katedra procesnej techniky, 

Štúrova 31, 080 01 Prešov, e-mail: andrii.kulikov@tuke.sk

Fosílne palivá a environmentálne dôsledky ich extenzívneho využívania posúvajú energetickú efektívnosť v posledných 

rokoch do centra ekonomickej a politickej pozornosti na celosvetovej úrovni. Znižovanie energetickej náročnosti 

z pohľadu spotreby je defi nované ako jeden zo základných cieľov v rámci trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti. 

V závislosti na sledovaných parametroch existuje množstvo typov hodnotení charakteristík priebehu prevádzky 

zariadenia. Predložený príspevok sa zaoberá problematikou dlhodobej analýzy prevádzky vzhľadom na účinnosť 

produkcie elektrickej energie a tepla.

1. Úvod

Zásobovanie tepla v dnešnej dobe vyžaduje časť primárnych 
energetických zdrojov a najjednoduchší spôsob je spaľovať 
správne palivo, zachytávať tepelnú energiu, spracovať a následne 
odoslať odberateľovi. Efektívnosť podobných procesov je vysoká 
(80 – 100 %), ale stráca sa exergia paliva [2]. Energeticky omnoho 
efektívnejším spôsobom získavania tepla je kombinovaná výro-
ba energie, ktorú predstavuje kogenerácia. Integráciou rôznych 
OZE a systému kogenerácie na základe zákona č. 309/2009 Z. z. 
sa stáva dôležitejšou súčasťou produkcie kombinovanej energie 
[3],[4]. Implementácia smernice Európskeho parlamentu a rady 
2004/8/ES je nevyhnutným článkom rozvoja vnútorného trhu 
s energiou [7]. V rámci nasledujúceho progresu je dôraz kladený 
predovšetkým na subvenciu kogenerácie založenej na dopyte 
po využiteľnej tepelnej energie. Navrhnuté systémy kogenerá-
cie sú zoptimalizované v súlade s ekonomickými a energetický-
mi požiadavkami s ohľadom na environmentálne kritériá. Zá-
sadnou myšlienkou inštalácie kogeneračných jednotiek je znížiť 
náklady na primárne energie, znižovanie znečistenia a zvýšenie 
účinnosti integráciou OZE. Najvýznamnejšie hodnotenie charak-
teristík v rámci prevádzky kogenerácie je sledovanie samotných 
parametrov kogeneračnej jednotky. Tieto charakteristiky sú 
zvyčajne monitorované autonómnym riadiacim systémom, kto-
rý poskytuje on-line prístup k meraným dátam [2]. Avšak dané 
merania sú fokusované na udržanie požadovaných výstupných 
energetických veličín. V praxi sú využívané vo významnej miere 
diskrétne postupy merania, a to za účelom zhodnocovania do-
držiavania legislatívnych kvót.

2. Materiály a metódy

Konkrétna KGJ hodnotená v tejto práci je určená na prípravu 
teplej vody v systéme CZT. Samotná kogeneračná jednotka sa 
skladá z plynového spaľovacieho motora s generátorom [1]. Zá-
kladný rám je zvyčajne vyrobený z ocele alebo zliatiny. Horná 
časť konštrukcie pozostáva zo samotného motora s generáto-
rom a ostatných časti systému. Výmenníky, prívod paliva, prívod 
vzduchu, prívod oleja, prívod teplej a studenej vody a ostatných 
látok je zabezpečený samotnými systémami poprepájanými po-
trubiami. Samotná jednotka je plne automatizovaná na základe 
požadovanej potreby elektrickej a tepelnej energie. Mazanie 
motora je zabezpečené automaticky vzhľadom na takmer ne-
prerušenú prevádzku. Každá časť je integrovaná v kontajnery 
s redukciou hluku a vibrácií. Na obr. 1 je schematicky zobrazený 
motor KGJ s uvádzaným generátorom. [5]

Obr. 1  Schéma kogeneračnej jednotky, 1 – motor, 2 – asynchrónny 
generátor, 3 – spojka, 4 – základný rám, 5 – zmiešavač ccc

Hlavnou súčasťou rozoberanej KGJ je spaľujúci motor MWM/TCG 
2016 V12C upravený na zemný plyn s generátorom, ktorý posky-
tuje 600 kW elektrického a 650 kW tepelného menovitého výko-
nu. Technické údaje motora pozostávajú z 12 valcov usporiada-
ných do V. Motor pracuje za ustálených otáčok 1500/min. Vŕtanie, 
zdvih a zdvihový objem v tomto prípade predstavuje 132/160/26 
[mm]/[mm]/[dm3]. Generátor Marelli MJB 400 LA4, ktorý repre-
zentuje napätie 400 V a napäťový rozsah ±5 %. Energetická bi-
lancia KGJ v prípade 100 % zaťaženia predstavuje elektrický svor-
kový výkon podľa ISO 8528-1 [6] 600 kW. Teoretická elektrická 
a teplotná účinnosť predstavuje pri 100 % záťaži 41,9 % a 46 %. 

Popisovaná kogeneračná jednotka ohrieva a pripravuje teplú 
vodu pre približne 1600 bytov, základnú školu, materskú školu 
a nákupné centrá, ktorá je uschovávaná v zásobníkoch a v prípa-
de špičky, resp. potreby je odovzdávaná priamo do rozvádzača. 
Elektrická energia sa využíva na chod kotolne a vlastnú spotrebu 
zariadení pracujúcich okolo KGJ, časť sa odovzdáva do verejnej 
siete podľa požiadavky.

3. Výsledky 

Na základe analýzy dát získaných z dlhodobých meraní rozobe-
ranej KGJ boli spracované priebehy produkcie elektrickej ener-
gie. Na obr. 2 je zobrazený samotný priebeh za rozpätie 2015 až 
2018. Ako vyplýva z obr. 2, sledovaný rozptyl v produkcii pred-
stavuje interval od cca 185 MWh až cca 420 MWh čo predstavu-
je zmenu cca 235 MWh ročne. Z priebehov zároveň vyplýva, že 
najstabilnejší priebeh produkcie energie bez výraznejších zmien 
je pre rok 2018, naopak rok 2016, resp. 2015 vykazujú najvyššie 
diferencie ročnej zmeny.
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Rovnako ako produkcia elektrickej energie bola analyzovaná aj 
výroba tepla. Na obr. 3 je zobrazený samotný priebeh za rozpätie 
2015 až 2018. Ako vyplýva z obr. 3, sledovaný rozptyl v produkcii 
predstavuje interval od cca 220 MWh až cca 475 MWh čo pred-
stavuje zmenu cca 255 MWh ročne.

Celková výroba energie pomocou KGJ je predstavená na obráz-
ku 4.

Na základe pracovných parametrov bola vytvorená jednoduchá 
matematická analýza na stanovenie účinnosti rozoberanej KGJ. 
Na porovnanie bola zvolená letná a zimná prevádzka, nakoľko 

produkcia v zimnom období sa v porovnaní s letným líši z pohľa-
du vyprodukovaného množstva energie. 

Na obr. 5 je zobrazená spotreba zemného plynu za sledované 
mesiace január a august. Ako je možné vidieť z obr. 5, sledo-
vaný rozptyl spotreby sa pohybuje v prípade letnej prevádzky 
v rozmedzí od cca 1600 m3 až po cca 2650 m3. V prípade zimnej 
prevádzky, sledovaný rozptyl sa pohybuje od cca 1000 m3 až do 
3600 m3. 25. deň za sledované obdobie predstavuje v tomto prí-
pade plánovanú odstávku zariadenia.

Z pohľadu teoretického výpočtu elektrickej účinnosti sledovanej 
KGJ sa vychádzalo z podielu zaznamenanej elektrickej energie 
a hodnoty MWh z energie spotrebovaného objemu paliva. Sle-
dovaný časový priebeh účinnosti rozoberanej KGJ predstavuje 
v priemere cca 39,03 % elektrickú účinnosť v prípade letnej pre-
vádzky a cca 41,51 % v prípade zimnej prevádzky (obr. 6). Pritom 
navrhovaná elektrická účinnosť je 41,9 %. [8] 

Z pohľadu teoretického výpočtu tepelnej účinnosti sledovanej 
KGJ sa vychádzalo z podielu zaznamenaného tepla a hodnoty 
MWh z energie spotrebovaného objemu paliva. Sledovaný ča-

Obr. 2  Produkcia elektrickej energie v období 2015 – 2018 v MWh

Obr. 3  Produkcia tepla v období 2015 – 2018 v MWh

Obr. 4  Celková vyrobená energia v období 2015 – 2018 v MWh

Obr. 5  Spotreba zemného plynu

Obr. 6  Elektrická účinnosť KGJ

Obr. 7  Tepelná účinnosť KGJ
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sový priebeh účinnosti rozoberanej KGJ predstavuje v priemere 
cca 47,44 % tepelnú účinnosť v prípade letnej prevádzky a cca 
48,06 % v prípade zimnej prevádzky (obr. 7). Pritom navrhovaná 
tepelná účinnosť je 46 % (bez započítania účinku od podchlade-
nia spalín). Nakoľko v prípade získavania tepla v prípade sledo-
vanej KGJ sa teplo získava aj vďaka chladeniu nasávaných spalín 
v prípade reburningu, je evidentné že hodnoty tepla v letnom 
období prevyšujú hodnoty v zimnom období čo má za následok 
vyššiu potrebu chladenia samotnej sústavy. 

Po sčítaní teoretickej elektrickej a tepelnej účinnosti KGJ je mož-
né stanoviť teoretickú celkovú účinnosť zariadenia. Sledovaný 
rozptyl účinnosti KGJ predstavuje cca 88,19 % účinnosť v prípa-
de letnej prevádzky a cca 86,69 % v prípade zimnej prevádzky 
(obr. 8).

4. Záver

V závislosti na sledovaných parametroch existuje množstvo ty-
pov hodnotení charakteristík priebehu prevádzky zariadenia. 
Predložený príspevok sa zaoberá problematikou dlhodobej 
analýzy paliva a následný vplyv účinnosti produkcie elektrickej 
energie a tepla. V oblasti analýz a kontinuálnych meraní existu-

je kvantum meracích systémov a meraní umožňujúcich sledo-
vanie dlhých časových intervalov a ich spätné hodnotenie. Na 
základe analýzy bolo stanovené, že účinnosť KGJ predstavuje 
cca 88,19 % v prípade letnej prevádzky a cca 86,69 % v prípade 
zimnej prevádzky.
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Obr. 8  Celková účinnosť KGJ 
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Moderná technika ako inovatívny horák 
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NOVÝ VITODENS 050-W: KOMPAKTNÝ A ÚČINNÝ 
NÁSTENNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÝ KOTOL 
S VEĽMI ATRAKTÍVNYM POMEROM CENA/VÝKON

Spoločnosť Viessmann uviedla 1. augusta na trh nový plynový kondenzačný nástenný kotol Vitodens 050-W, ktorý sa 

ideálne hodí pre modernizáciu bytu alebo rodinného domu. V ponuke sú dva výkonové varianty (3,2 až 19 a 3,2 až 25 kW) 

ako vykurovací alebo kombinovaný kotol (s integrovaným prietokovým ohrievačom).

Ako veľkosériový výrobca s dlhoročnými skúsenosťami vo výro-
be nástenných kotlov vieme, čo je dôležité. Aj pri cenovo zvlášť 
atraktívnych kotloch radu Vitodens 050-W sa môžete spoľahnúť 
na kvalitu produktov Viessmann. Nástenné kotly Viessmann sú 
preto nielen synonymom inovatívnej techniky a výkonu, ale 
predovšetkým aj spoľahlivosti a dlhej životnosti. Vzhľadom na 
moderné konštrukčné skupiny je nástenný plynový kondenzač-
ný kotol maximálne priestorovo úsporný a dá sa inštalovať aj 
do malých výklenkov. Nie sú potrebné bočné servisné odstupy. 
Všetky pripojenia sú ľahko prístupné spredu.

S novým kotlom Vitodens 050-W získa užívateľ a odborný par-
tner veľký rad výhod, ako napríklad: jednoduchú obsluhu pros-
tredníctvom regulácie s LED displejom a dotykovými tlačidlami, 
pripojenie na internet vďaka integrovanému WiFi rozhraniu pre 
obsluhu a servis prostredníctvom aplikácií Viessmann a v nepo-
slednom rade vysoko účinnú plynovú kondenzačnú techniku 
s nízkymi emisnými hodnotami. Zariadenie je ideálne na inšta-
láciu do obytného priestoru vďaka tichej prevádzke a kompakt-
ným rozmerom. Nízka inštalačná výška zjednodušuje výmenu 
starého zariadenia. 

Horák MatriX-Plus: Srdce vášho vykurovania

Horák MatriX-Plus boduje predovšetkým svojou efektívnou 
prevádzkou aj nízkymi emisiami škodlivín a hluku. Špeciálny 
povrch z ušľachtilej nehrdzavejúcej ocele MatriX je odolný voči 
vysokým teplotám a stará sa o spoľahlivý výkon a dlhú život-
nosť.

Ďalšou technickou inováciou od spoločnosti Viessmann je pl-
noautomatická regulácia spaľovania Lambda Pro. Samočinne 
sa prispôsobuje všetkým druhom plynov a každému systému 
spalín. Takto zaisťuje čisté a účinné spaľovanie. Zahŕňa aj samo-
činné prispôsobenie odťahu spalín.

Výmenník tepla Inox-Radial z ušľachtilej ocele: 

Účinný s dlhou životnosťou

Ušľachtilá oceľ je zárukou stability. Výmenník tepla z ušľachti-
lej ocele odolný voči korózii je srdcom kotla Vitodens 050-W. 
Účinne premieňa použitú energiu na teplo. A to s istotou veľmi 
kvalitnej ušľachtilej ocele s dlhou životnosťou.

Vitodens 050-W v atraktívnom dizajne, farba Vitopearlwhite
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Šetrenie energie, pohodlie a bezpečnosť 

s aplikáciou ViCare

Nástenné plynové kondenzačné kotly s novou elektronickou 
platformou majú vždy integrované WiFi rozhranie. To umožňuje 
podľa potreby priame pripojenie na internet. Prostredníctvom 
aplikácie ViCare je obsluha vykurovania celkom jednoduchá 
a intuitívna. Vytvára prepojenie k digitálnemu servisu a je v pria-
mom kontakte s lokálnym odborným partnerom. Aplikácia 
 ViCare poskytuje informácie k aktuálnemu stavu systému, časo-
vé programy pre vykurovanie a prípravu teplej vody prispievajú 
k úspore nákladov na energie. Aplikácia je kompatibilná s tak-
mer všetkými koncovými zariadeniami iOS a Android.

Termostat ViCare: 

Komfortná regulácia podľa teploty v miestnosti

Napojením termostatu ViCare vyvinutého pre použitie s vykuro-
vacími systémami Viessmann sa dá priestorová teplota pohodl-
ne regulovať cez aplikáciu. Navyše sa teplota vykurovacej vody 
automaticky prispôsobuje potrebe tepla, čo šetrí energiu a zvy-
šuje životnosť.

Jednoduchá obsluha prostredníctvom LED displeja 

s ľahko ovládateľnými dotykovými tlačidlami

Užívateľsky prívetivé tlačidlá umožňujú rýchle nastavenie tep-
loty vykurovania a pitnej vody. Prevádzkový stav a teploty sa 
 zobrazujú na digitálnom displeji.

Vitodens 050-W presvedčí

veľmi zaujímavým pomerom cena/výkon,
dlhou životnosťou a účinnosťou vďaka výmenníku tepla 
Inox-Radial z ušľachtilej ocele,
horákom MatriX-Plus s reguláciou spaľovania Lambda 

Pro pre trvalo vysoký stupeň účinnosti a nízke hodnoty 
emisií,
jednoduchou obsluhou cez reguláciu s LED displejom 
a dotykovými tlačidlami,
možnosťou ovládania cez internet cez integrované 
WiFi rozhranie pre obsluhu a servis s použitím aplikácie 
 ViCare,
tichou prevádzkou a kompaktnými rozmermi, vďaka 
čomu je ideálny do interiéru, 
malou inštalačnou výškou, ktorá zjednodušuje výmenu 
starých zariadení.

Vitodens 050-W (typ B0HA a B0KA)

Pomocou aplikácie ViCare sa dá komfortne obsluhovať vykurovanie a šetriť energia – kedykoľvek a odkiaľkoľvek
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objednávateľ súhlasí s tým, že sa objednávka prolonguje do ďalšieho roka. 
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Komplexné systémové riešenia
vďaka technológii Reflex a Sinus 

Skoordinované portfólio značiek Reflex a Sinus 
pre plynulú a energeticky efektívnu prevádzku 

Flexibilné systémové riešenia prispôsobené 
individuálnym požiadavkám zákazníka

Viac sa dozviete na:
REFLEX SK, s.r.o • Bernolákova 6088/14 • 03601 Martin, Slovensko • +42 1434 2391-54 • reflex@reflexsk.sk

www.reflexsk.skwww.reflexsk.sk
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Flexibilnými plastovými 
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