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Defro Kompakt Ekopell 

v novom prevedení

Kompaktné, kvalitné, múdre a účinné prevedenie 

kotla na drevené peletky s veľkým zásobníkom

Celkové prevedenie kotla 
je kompaktnejšie, čo šetrí priestor.
Kotol má vo vybavení internetový 
modul pre vzdialenú kontrolu 
pomocou aplikácie emodul.eu.
Rozšírený rozsah výkonu: 
20, 26, 35, 40, 56, 75 kW.

Kotol ponúka aj reguláciu 

pre ovládanie kotolne 

a vykurovacej sústavy, 

šetrí investorovi prostriedky 

za dodatočnú reguláciu kotolne.
www.mirad.sk
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Servis Plus: 
Nadštandardné služby, 
s garanciou 5 alebo 10 rokov

 Viessmann, s.r.o.

Ivanská cesta 30/A, 821 04  Bratislava

Spoločnosť Viessmann ponúka nadštandardné servisné služby, 
ktoré spolu so svojimi partnermi, servisnými a montážnymi 
fi rmami vo vašej blízkosti zaisťujú maximálnu dostupnosť 
a spoľahlivosť vášho vykurovacieho systému.

Pre uľahčenie celého procesu ponúka spoločnosť Viessmann: 
 _ balíky nadštandardných servisných služieb v troch úrovniach: 

basic, comfort, premium
 _ mimoriadny benefi t v podobe garancie 5 alebo 10 rokov 

pre zdroje tepla do 35 kW

Nechajte si poradiť u svojho odborného partnera fi rmy 
Viessmann alebo na www.viessmann.sk

Servis+_A4_4c_11/2020_SK.indd 1 24/11/2020 13:21
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Šek nájdete 

vo vnútri 

Casopisu. ˇ

Predplatte si Casopisˇˇ

Po úhrade šeku obdržíte daňový doklad.
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Prvou a zásadnou zmenou je rozsah výkonu, ktorý je 20, 26, 35, 
40, 56, 75 kW.

Kotol pozmenil aj svoj výzor, keďže hranaté časti boli nahra-
dené oblými a naopak. Štandardne sa kotol dodáva s mecha-
nickým čistením výmenníka, možnosť automatického čistenia 
popolníka spolu s výmenníkom je za doplatok.

Tento typ kotla je ale osvedčeným výrobkom, ktorý sa úspeš-
ne etabloval v budovách ako sú úrady, školy, či obchodné pre-
vádzky, ktoré si tento kotol vybrali ako hlavný zdroj vykurovania 
a v energetickom hodnotení obstáli nielen pri kolaudácii, ale aj 
pri pravidelných servisných kontrolách. Keďže kotol ponúka aj 

reguláciu pre ovládanie kotolne a vykurovacej sústavy, šetrí 

investorovi nemalé prostriedky za často predražené doda-

točné regulácie kotolní.

Preto sa pri realizácii vykurovacích projektov treba spoľahnúť 
na špičkové vykurovacie telesá, ako napríklad DEFRO Kompakt 
Ekopell od 20 do 75 kW.

Celkové prevedenie kotla je kompaktnejšie, čo šetrí priestor.

Výmenník tepla s trubkovým prevedením bol vyrobený z ates-
tovanej kotlovej ocele P265GH o hrúbke 6 – 8 mm a svoju úlo-
hu plní vysoko úspešne. 

Minimalizuje straty a zvyšuje celkový výkon. Jedno naplnenie 
zásobníka vydrží v závislosti od inštalácie približne od 4 až 8 
dní.  Môže sa inštalovať do uzavretého systému, nakoľko štan-
dardne obsahuje ochranné prvky.

Vzdialená kontrola pomocou aplikácie Emodul.eu

Kotol má vo vybavení internetový modul. Výhodou kotlov 
 DEFRO Kompakt Ekopell a regulácií je vzdialená kontrola cez 
účet alebo aplikáciu EMODUL.EU. V tejto aplikácii dokážete 
meniť všetky zadané parametre na diaľku, ako keby ste boli 
priamo v kotolni. Túto možnosť oceňujú hlavne servisní pra-
covníci. V prípade akejkoľvek zmeny alebo alarmu v kotolni vás 
aplikácia upozorňuje emailom alebo formou sms. Preto je veľ-
kou výhodou mať kotol pripojený k internetu a kontrolovať ho 
na diaľku.

Záruka 5 rokov na výmenník tepla. 2 roky na ostatné 
časti kotla.
Vysoká tepelná účinnosť až 93,9 % vďaka odoberaniu 
tepla aj zo spalín.
Regulácia s dotykovým displejom ovláda 4 čerpadlá ne-
závisle od seba: UK, TUV, cirkulácia, podlahové kúrenie.
Možnosť obsluhy zmiešavacieho ventilu, ovládanie kot-
la cez internet.
Systém samozapálenia peletiek so systémom automa-
tického samočistenia horáka.
Veľká spaľovacia komora s peletkovým horákom.
Predpríprava na uzavretý systém.

DEFRO KOMPAKT EKOPELL V NOVOM PREVEDENÍ

Výrobca kotlov spoločnosť Defro ponúka v aktuálnej 

sezóne novinku, a to kotol DEFRO KOMPAKT EKOPELL. 

Tento kotol zo sortimentu fi rmy už poznáme, ale prešiel 

niekoľkými zmenami.
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Keramický katalyzátor zlepšujúci proces spaľovania.
Systém rozpoznania malého množstva paliva.
V skratke je to kompaktné, kvalitné, múdre a účinné 

prevedenie kotla na drevené peletky s veľkým zásob-

níkom.

Kotly radu DEFRO KOMPAKT EKOPELL samozrejme 

budú zapísané do zoznamu Zelená domácnostiam.

Ďalšie kotly DEFRO z našej obchodnej ponuky vám postupne 
predstavíme na našej stránke www.mirad.sk.

MIRAD s.r.o.
PREŠOV, Bardejovská 23 POPRAD, Hraničná 5300

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

V podzimních a zimních měsících jsou hojně navštěvovány 
zájemci, odborníky a tradičními návštěvníky výstavy webové 
stránky www.infotherma.cz. I to nás vedlo k rozhodnutí připravit 
projekt s názvem INFOTHERMA 2021 VIRTUÁLNĚ. Zde na jednom 
místě nabízíme návštěvníkům těchto stránek aktuální nabídky 
některých vystavovatelů, zajímavé odkazy a náměty. Virtuální In-
fotherma je rozdělená do několika kategorií oborového členění. 
Prezentována a zveřejněna bude od 9/2020 do 9/2021 na strán-
kách www.infotherma.cz. 

V případě zájmu je možné se průběžně do projektu zapojit. 
Stránky budou po celý rok doplňovány a aktualizovány. Součástí 
nabídky vystavovatelů jsou i poptávkové formuláře prostřednic-
tvím kterých máte možnost kontaktovat fi rmy s Vašim konkrét-
ním požadavkem.

Zveme Vás na stránky www.infotherma.cz, 

kde najdete projekt INFOTHERMA 2021 VIRTUÁLNĚ. 

Již nyní připravujeme výstavu Infotherma 2022, která se uskuteč-
ní na výstavišti v Ostravě ve dnech 24. až 27. ledna 2022. V České 
republice se jedná o významnou takto specializovanou výstavu 
se zastoupením českých, evropských a světových značek s vý-
robky a produkty k tepelné pohodě našich domovů, kanceláří 
a dalších objektů. Výstava se již téměř 30 let snaží mapovat tech-
nický pokrok a tradičně se stává setkáním návštěvníků, odborné 

veřejnosti a stálých i nových vystavovatelů. Vzhledem k tomu, že 
výstava je úzce zaměřená na vytápění, úspory energií a využívá-
ní obnovitelných zdrojů, těší se u návštěvníků stálé pozornosti. 
Zejména proto, že české domácnosti vynakládají největší část 
svých fi nančních prostředků právě na náklady spojené s vytápě-
ním, spotřebou energií a vody.

Výstavy Infotherma jsou známé i tím, že se zde hojně diskutuje 
o smysluplném využívání obnovitelných zdrojů. Přesto a právě 
proto bude opět třetina výstavních ploch věnována tomuto té-
matu. Prezentovány zde budou fi rmy s tepelnými čerpadly, so-
lárními panely a systémy topení s využitím rekuperace. Zvláštní 
pozornost bude na výstavě věnována možnostem decentrali-
zace výroby energií z obnovitelných zdrojů, umísťování foto-
voltaických panelů na střechy domů, možnostem skladování 
přebytku vyrobené energie i spolupráce s centrálními výrobci 
a distributory energií. Součástí Infothermy 2022 bude opět bo-
hatý doprovodný program a několik poradenských středisek.

Těšíme se na setkání s Vámi na tradiční výstavě Infotherma 2022 
v lednu na ostravském výstavišti.

Agentura INFORPRES
e-mail: bujakova@inforpres.cz

INFOTHERMA 2021 VIRTUÁLNĚ NA WWW.INFOTHERMA.CZ 
INFOTHERMA 2022 V LEDNU NA VÝSTAVIŠTI V OSTRAVĚ

Stalo se tradicí, že druhá polovina ledna je spojená s termínem konání mezinárodní výstavy Infotherma. Vzhledem 

k rizikovým faktorům spojeným s pandemií Covid-19, jsme se již v dubnu 2020 rozhodli na výstavišti v Ostravě Infothermu 

2021 nepořádat. Omlouváme se všem, kteří se těšili na tradiční Infothermu, ale z našeho pohledu nelze kvalitně 

a zodpovědně v době nepředvídatelných rozhodnutí dlouhodobě připravovat akci s takovým počtem vystavovatelů 

a návštěvníků, na který jsme všichni dlouhodobě u výstavy Infotherma zvyklí.
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V našom príspevku sa dočítate:
Čo sa nachádza v kúrení a aké druhy nečistôt existujú
Prečo vznikajú nečistoty
Kedy vieme, že je potrebné kúrenie čistiť
Aké sú technológie čistenia kúrenia
Aký je postup čistenia kúrenia
Čo sa dosiahne čistením kúrenia

Čo sa nachádza v kúrení a aké druhy nečistôt existujú

V kúrenárskom systéme by sa z logického hľadiska mala nachá-
dzať voda, ktorá je v uzavretom systéme a jej kvalita by sa nema-
la meniť. Aspoň taká je teda teória. Pozrime sa na to, čo sa však 
reálne nachádza vo vykurovacom systéme. Vo vykurovacom sys-
téme sa zvyčajne nachádza zanesená a zakalená voda, častokrát 
aj s množstvom mechanických nečistôt ako sú íl, piesok, kovové 
triesky a iné. Zafarbenie vody je spôsobené kombináciou ma-
teriálov, konzervačnými látkami z vykurovacích telies a v nepo-
slednom rade aj biologickými zárodkami. Nečistoty sa delia na 
magnetické a nemagnetické. Magnetické sú tie, ktoré je možné 
zachytiť na magnetický fi lter a nemagnetické, ktoré sú buď che-
micky rozložiteľné, prípadne impulzom vyplaviteľné.

Prečo vznikajú nečistoty

Príčiny, prečo v systéme kúrenia vznikajú nečistoty sú dve. Prvou 
príčinou je voda, ktorá je napúšťaná do systému. Častokrát sú 
systémy napúšťané neupravenou vodou. To znamená studnič-
nou vodou, vodou bez úpravy, vodou so zvýšenými hodnotami 
vápnika, železa, mangánu, vodou s obsahom biologických zá-
rodkov a i. Druhou príčinou sú materiály, z ktorých je systém zrea-
lizovaný. Každý materiál a jeho kombinácie vytvárajú v systéme 
nečistoty (zvyčajne spôsobené elektrolýzou, prípadne neexis-
tujúcou kyslíkovou bariérou). Na nasledujúcich fotografi ách je 
znázornených pár záberov zachytávajúcich nečistoty v systéme. 
Všetky fotografi e sú z našej praxe a radi v prípade otázok vstúpi-
me do konštruktívnej debaty.

Kedy vieme, že je potrebné kúrenie čistiť

Závisí od toho, či je systém s centrálnou dodávkou tepla alebo 
je systém samostatný. Najčastejšími príznakmi zaneseného sys-
tému sú:

Zanesené výmenníky tepla na strane dodávateľa aj od-
berateľa (primár, sekundár)
Vykurovacie telesá zostávajú chladné, prípadne nehrejú 
vôbec alebo čiastočne
Kúrenie potrebuje dlhú dobu, kým nabehne na požado-
vané parametre
Vykurovací systém je potrebné častokrát odvzdušňovať
Elementy vykurovacieho systému pracujú hlučnejšie
Kotly hučia, prípadne búchajú
Pocitový teplotný komfort sa nemení ani pri prenastave-
ní termostatických ventilov
Zvyšujúci sa objem tepla potrebný na ohriatie rovnaké-
ho množstva kvapaliny
Rastúce ceny za energie
Filtre sa častokrát zanášajú
Merače tepla nefungujú správne, prípadne vôbec

Aké sú technológie čistenia kúrenia

Technológie čistenia kúrenia je možné rozdeliť do troch základ-
ných a následne od nich sa odvíjajúcich kombinácií. Podľa typu 
zanesenia systému sa volí čistiaca technológia. 

1.   spôsobom je mechanické čistenie, kedy sa reálne 
vstupuje do akumulačných nádrží. 

2.   spôsobom je impulzné čistenie, kedy sa do systé-
mu počítačom riadeným strojom vháňa kombinácia 
vzduchu a vody. Vytvárajú sa rázy a rázové vlny vyse-
kávajú nečistoty zo systému. 

3.   spôsobom je chemické čistenie, kedy sa do systému 
na základe znečistenia dávkujú čistiace látky kon-
venčné (voľne dostupné) a nekonvenčné (pripravo-
vané našim chemikom s dlhoročnou praxou).

Aký je postup čistenia kúrenia

Postup čistenia kúrenia je veľmi jednoduchý. Zákazník nás kon-
taktuje buď na základe vzniknutého problému, prípadne na zá-
klade vlastnej potreby prevencie. S prevenciou sa stretávame 
približne v 5 % prípadov. Zvyšných 95 % prípadov nechá dozrieť 
situáciu do niekedy extrémnych situácií, kedy je čistenie časovo 
aj fi nančne náročnejšie. Na základe základných zodpovedaných 
technických otázok dokážeme zákazníkovi vysvetliť postup, ter-
mín, časovú náročnosť a rovnako aj presnú sumu. V prípade väč-
ších objektov je potrebná obhliadka, príprava technického rie-
šenia, nacenenie objektu s následným harmonogramom prác. 
Konkrétny technologický postup čistenia nie je možné genera-
lizovať, keďže každý systém je iný. 

Čo sa dosiahne čistením kúrenia

Podľa skúseností našich zákazníkov a meraní, ktoré priebežne 
realizujeme termovíznou kamerou, sa zlepší efektivita vykuro-
vacieho systému rádovo od 5 –35 % v závislosti od toho, akým 
druhom nečistôt bol systém zanesený. Spätná väzba od našich 
zákazníkov v rámci rodinných domov je taká, že návratnosť in-

POĎTE ŠETRIŤ!

Naša spoločnosť sa riadi mottom: Čistá a zdravá voda, čisté a efektívne technológie. V tomto duchu 

dodávame našim spokojným zákazníkom aj služby v oblasti čistenia a preplachu ústredného kúrenia.
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vestície je v priebehu roka, roka a pol. Podobná návratnosť je aj 
pri obytných blokoch a najrýchlejšia návratnosť je v rámci prie-
myslu, kedy je v niektorých prípadoch bežná návratnosť jedné-
ho mesiaca a kratšie. Na nasledujúcom obrázku je znázornený 
prechod tepla cez znečistenú stenu s nánosmi a čistú stenu rúry 
(steny kotla, výmenníka atď.).

Správnym vyčistením ústredného kúrenia a následným napus-
tením médiom s príslušnými parametrami na základe výrobcu 
systémov, je možné dožičiť systému zašlú slávu efektivity a spo-
ľahlivosti ako pri novom systéme.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. Náš 
Wilseko team vám rád bezplatne zodpovie akékoľvek technické 
otázky a vykoná obhliadku systémov.

Spoločnosť Wilseko s.r.o. je zameraná na čistenie kúrenárskych, 
chladiarenských, vodovodných a technologických systémov, 
kde ako médium prúdi tekutina. Našim portfóliom v oblasti čis-
tenia vody a kúrenia sme najväčší v strednej Európe.

Nám v žilách koluje voda!

Ing. Tomáš Sleziak, PhD., ING PAED IGIP
konateľ spoločnosti Wilseko s.r.o.

Wilseko s.r.o.
Južná trieda 33, 040 01 Košice
tel.: +421 905 182 620
e-mail: info@wilseko.sk
www.wilseko.sk
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Tepelné čerpadlá ako prvé

V záujme dosiahnutia čo najnižších emisií a čo najnižšej spo-
treby pohonnej energie popri využití obnoviteľnej energie pre 
potreby vykurovania, prípravy teplej vody a chladenia odporú-
čame v projektoch nových investícií a rekonštrukcií vždy posúdiť 
najskôr využitie tepelných čerpadiel so sálavým vykurovaním, 
chladením a len v prípade technických problémov alebo ekono-
mickej nevýhodnosti zvažovať iné riešenie.

Odporúčanie vyhodnotiť najskôr technológiu, ktorá efektívne 
chladí aj vykuruje, umožní investorom, projektantom postupo-
vať najrýchlejšou, najefektívnejšou cestou a vyhnúť sa zbytoč-
nému zdržaniu kombináciou iných viacerých technológií, ktoré 
nedosiahnu lepšie parametre. Až následne v prípade potreby, 
záujmu investora je vhodné doplňovať iné technológie. Najbliž-
šie k spolupráci s tepelnými čerpadlami je elektrina z OE.

SRI a SG ready

SRI je indikátor pripravenosti, prispôsobivosti budovy na inteli-
gentné ovládanie, ktorý sa zvyšuje použitím tepelného čerpadla. 
SG ready (Smart grid ready) sa označuje tepelné čerpadlo pripra-
vené na odber nárazovej, lacnejšej elektriny, ktorá je závislá od 
fl uktuácie elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie. 
Ak je lacnejšia elektrina k dispozícii kompresor sa môže pustiť a  
v zimných mesiacoch plniť nasledovné funkcie:

posunutý ohrev TÚV a zmena z nastavenej hodnoty na 
maximálnu
ohrev elektrickým telesom na teplotu nad 60 °C ako 
ochranu pred legionelou 
ohrev vody v akumulačnom zásobníku na vykurovanie
zvýšenie nastavenej teploty v miestnostiach

Tým sa, i keď nie ideálne, maximalizuje využitie fotovoltickej, 
veternej elektriny v zime. V lete výroba FVE lepšie koreluje so 
spotrebou klimatizácie a jej využitie je lepšie ako v zime, popri 
možnosti ohrevu teplej vody, bazénu, ...

Tepelné čerpadlá a hodinová metóda

Pomer vyrobenej a spotrebovanej energie v budove sa počas 
roka mení. Najpresnejšie vie potreby a spotreby energií vyjad-
riť hodinová metóda, ktorá nielenže ich presnejšie vypočíta, ale 
tiež rozlíši, či ide o potrebu chladenia alebo vykurovania. (Bližšie 
v článku: Tepelné čerpadlá posúvajú budovy do kategórie A0). 
Hodinová metóda je výhodnejšia aj na dimenzovanie fotovoltiky 
pre vlastnú spotrebu. Ak budova vyrobenú elektrinu nevie spot-
rebovať, pri nezabezpečenom odbere predimenzovanie výroby 
FVE môže byť pre investora nevýhodné. 

Citlivosť výpočtu primárnej energie

PEF – primárny energetický faktor, R – tepelný odpor a SPF – se-
zónny výkonnostný súčiniteľ ovplyvňujú výpočet spotreby pri-
márnej energie v budove na m2 za rok. Citlivosť na PEF, R, SPF 
pri zaradení bytového domu s TČ do triedy A0 < 32 kWh/m2/rok 
(čierna čiara na obrázku) A1 < 63 kWh/m2/rok (modrá čiara na 
obrázku) je ukázaná na grafoch.

1.   Prvý graf ukazuje spotrebu primárnej energie pri tepelnom 
odpore obálky budovy R = 3, druhý pri R = 4,4 a tretí pri 
R = 6,5.

2.  Z grafov je možné vidieť, že spotreba primárnej energie kles-
ne:

s rastúcim tepelným odporom
s rastúcim sezónnym výkonnostným súčiniteľom
s klesajúcim primárnym energetickým faktorom. 

ELEKTRIZUJÚCA BUDÚCNOSŤ S TEPELNÝMI ČERPADLAMI
ISTOTA DO ROKU 2050

Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD., SZ CHKT Šamorín, www.szchkt.org 

Príbeh elektriny zaznamenáva neustály pokles emisií CO2ekv na vyrobenú kWh elektrickej energie. Na Slovensku sa už podľa 

Slovenských elektrární blížime ku hodnote 100 g, ktorá sa bude ďalej znižovať. Vyrobené teplo tepelnými čerpadlami je 

tak v súčasnosti zaťažené len 35 g CO2 na kWh tepla. Existuje teda istota, že vykurovaním s tepelnými čerpadlami sa ciele 

uhlíkovej neutrality do roku 2050 vo vykurovaní a chladení dajú splniť.
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3.   Pri rovnakom percentuálnom navýšení R a SPF alebo zníže-
ní PEF najväčší vplyv na spotrebu primárnej energie má SPF, 
potom R a nakoniec PEF.

V článku o výpočte potreby a spotreby energií v budove hodino-
vou metódou pri použití súčasnej hodnoty podľa vyhlášky PEF 
= 2,2 a R = 3, SPF = 2,9 sa hodnotené budovy dostali všetky do 
energetickej triedy A0.

Obr. 1 zobrazuje citlivosť výpočtu primárnej energie v kWh na 
m2 za rok na parametre PEF, R, SPF a zaradenie budovy do ener-
getickej triedy A0 na troch grafoch pri tepelnom odpore budovy 
R = 3, R = 4,4 a pri R = 6,5. Zobrazený je posun budov do ener-
getickej triedy A0 najvýznamnejšie pri vyššom SPF, potom pri 
vyššom R a nižšom PEF.

Obnoviteľné teplo odobrané tepelnými čerpadlami 

z prostredia

Členené je podľa sektorov využitia tepelných čerpadiel. Naj-
významnejší rast na Slovensku je v sektore obyvateľstvo s TČ 
do 20 kW, ktorý je výrazne ovplyvnený dotáciami, nasledujú TČ 
inštalované v sektore služieb a v bytových domoch s výkonom 
nad 20 kW. Pokles v roku 2019 majú TČ inštalované v priemysle.  

Obr. 2 znázorňuje prudký rast získanej obnoviteľnej energie naj-
mä v roku 2018, ktorý je spôsobený nielen dotáciami, ale tiež so 
zvyšujúcim sa počtom oznamujúcich fi riem. Dá sa predpokladať, 
že zmiernený rast v roku 2019 nastal okrem iného po ustálení 
počtu oznamovateľov a znížení dotácií. Najvýznamnejší rast je 
v sektore obyvateľstvo s TČ do 20 kW výrazne ovplyvnený do-
táciami, nasledujú TČ inštalované v sektore služieb a v bytových 
domoch s výkonom nad 20 kW. Pokles v roku 2019 majú TČ in-
štalované v priemysle.

Obr. 3 kumulatívneho rastu získanej obnoviteľnej energie te-
pelnými čerpadlami v TJ za 12 rokov životnosti (2007 – 2019). 
Najvýznamnejší rast je v sektore obyvateľstvo s TČ do 20 kW vý-

razne ovplyvnený dotáciami, nasledujú TČ inštalované v sektore 
služieb a v bytových domoch s výkonom nad 20 kW. Menší rast 
majú TČ inštalované v priemysle a v CZT. Celkom v roku 2019 
bolo získanej 1654 TJ čo je 1,654 PJ obnoviteľnej energie, čo je 
približne 10 % z plánovanej hodnoty obnoviteľnej energie za 
Slovensko pre rok 2020.

Pokles spotreby elektriny bol pomalší ako pokles 

spotreby plynu

Bude to dlhodobý trend?

Spotreba elektriny od roku 2014 rástla až do roku 2017 a v ro-
koch 2018 – 2019 mierne klesla, ale pomalšie ako spotreba ply-
nu. Rast mesačnej spotreby elektriny približne v rozmedzí 0,2 až 
0,3 TWh/mesiac za roky 2014 – 2019 je výrazne vyšší ako narástla 
pohonná energia potrebná na pohon všetkých tepelných čerpa-
diel na vykurovanie s nárastom cca 0,02 TWh/mesiac alebo pri-
bližne 0,23 TWh za roky 2014 až 2019. Keďže tepelné čerpadlá 
sa nikdy všetky nespustia naraz ich vplyv na navýšenie mesačnej 
spotreby elektriny sa môže pohybovať podľa vybraného mesia-
ca v súčasnosti 2 až 5 percent.

Orientačné porovnanie so spotrebou elektriny nepreukázalo ne-
primeranosť výpočtu spotreby pohonnej elektriny, ktorá je viac 
ako 10x nižšia, ako je nárast spotreby elektriny evidovaný SEPS 
za roky 2014 – 2019 pri klesajúcej spotrebe zemného plynu po 
roku 2017 evidovaného URSO. Vývoj sa dá porovnávať s priebe-
hom odchýlok v jednotlivých rokoch od priemernej vonkajšej 
teploty z rokov 1981 až 2010 podľa SHMU. Napriek nie vždy 
úplne korelujúcim priebehom sú trendy zvyšovania spotreby 
 elektriny pri znižovaní vonkajšej teploty v zimných mesiacoch 
a zvyšovaní v letných mesiacoch viditeľné, pričom spotreba 
elektriny voči zemnému plynu po roku 2017 klesla pomalšie ako 
zemného plynu. Tento trend môže byť kolísavý, ale predpoklad 
je, že bude dlhodobý a čaká nás stále intenzívnejšia elektrifi ko-
vaná budúcnosť.

Záverom

Hodnotenie odobranej obnoviteľnej energie z prostredia tepel-
nými čerpadlami je mierne konzervatívne, vzhľadom na uplat-
nený normatívny spôsob výpočtu podielu obnoviteľnej energie 
podľa Rozhodnutia EK, ako aj podľa zvyšujúceho sa počtu ozna-
movateľov TČ za roky 2016 – 2018.

Na obr. 4 sú porovnané veľkosti obnoviteľnej energie vypočíta-
né použitím SPF podľa Rozhodnutia EK a s použitím vyšších SPF 
podľa vyhlášky 324/2016 Z. z.:

Variant A: podľa oznámených údajov s použitím SPF 
podľa Rozhodnutia EK 
Variant B: variant A s použitými SPF podľa vyhlášky č. 
324/2016 Z. z.

Obr. 2
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Ďakujeme Vám za spoluprácu 
v roku 2020, 

prajeme krásne vianočné sviatky 
plné šťastia a pohody, 

v novom roku veľa dobrých 
nápadov, mnoho elánu do práce 

a pevné zdravie.

Z výsledkov na obrázku z porovnaní vyplýva, že obnoviteľná 
energia vo variante B s použitými SPF podľa vyhlášky, je o 6 % 
vyššia. 

Vyššie SPF vo vyhláške nie sú určené a doložené pre všetky druhy 
TČ. Preto za základ je braný konzervatívny odhad variant A podľa 
normatívnych SPF v Rozhodnutí EK. V roku 2019 bolo takto pod-
ľa normatívneho výpočtu získanej 1654 TJ čo je 1,654 PJ obno-
viteľnej energie, čo je približne 10 % z plánovanej hodnoty za 
Slovensko pre rok 2020.

Zvyšovanie počtu inštalácií tepelných čerpadiel napriek súčas-
nej podpore právnych noriem v zápase s klimatickými zmenami 
a podpore dotáciami, bude naďalej významne ovplyvňovať ce-
nový pomer tepla z plynového kotla a z elektricky poháňaného 
tepelného čerpadla. Tento pomer zatiaľ znevýhodňuje elektrinu 
pre koncových užívateľov a patrí k najvyšším v EÚ. Tepelné čer-
padlá voda/voda musia prejsť cez náročný postup schvaľovania 
a spoplatnenie energetického využitia podzemných vôd.

Pre rast počtu inštalácií sú dôležité znalosti a skúsenosti z in-
štalácií tepelných čerpadiel, ktoré sa úspešne vyvíjajú v oblasti 
malých tepelných čerpadiel. Zvýšenú pozornosť si vyžadujú veľ-
ké tepelné čerpadlá vhodné do priemyslu, centrálneho zásobo-
vania teplom a podobne tak ako je uvedené v publikácii Veľké 

tepelné čerpadlá na Slovensku.

S PODPOROU
SZCHKT – Slovenský zväz pre chladenie, klimatizáciu a tepelné čer-
padlá reprezentuje 800 členov z oblasti výroby, obchodu a servisu 
chladiacej, klimatizačnej techniky a tepelných čerpadiel 1500 certi-
fi kovanými fi rmami a s takmer 500 odborníkmi s osvedčením, s ob-
ratom cez k 1,5 mld Eur, s viac ako 12-tis. zamestnancami.
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Ako to počas realizácie projektu zhrnul Ing. Marián Horov, mana-
žér úseku inštalácie projektov ENGIE Services: „Jedným z projektov 
v tejto oblasti je aj rekonštrukcia sekundárnych rozvodov ÚK a TÚV 
na Kominárskej a Račianskej ulici. Cieľom projektu je vymeniť zasta-
rané rozvody, ktoré sú už po svojej technickej životnosti a vykazujú 
častú poruchovosť a tepelné straty za nové rozvody s dlhou životnos-
ťou a nízkymi tepelnými stratami.“ 

Projekt výmeny rozvodov vo vnútrobloku v mestskej časti Nové 
Mesto v Bratislave, bol od začiatku navrhnutý s ohľadom na mi-
nimálny počet zásahov do existujúceho vnútrobloku. Jednalo 
sa o výmenu rozvodov vykurovania a teplej vody s cirkuláciou 
v existujúcich betónových kanáloch. Zadanie investora bolo jed-
noznačné: minimalizácia tepelných strát, krátke odstávky a mini-
mum výkopových prác a s tým spojené obmedzenia pre obyva-
teľov. 

Vypracovaná štúdia pre dodávateľa tepla Terming, člena skupiny 
ENGIE porovnávala rôzne alternatívy pre realizovanie výmeny roz-
vodov tepla. V rámci štúdie sa opäť potvrdilo, že využitie fl exibil-
ného plastového predizolovaného potrubia namiesto oceľových 
predizolovaných potrubí má z prevádzkového aj investičného 
hľadiska zmysel. Technici spoločnosti ENGIE následne vykonali 
dôkladné prepočty v rámci životného prevádzkového cyklu a naš-
li optimálne riešenie pre danú sieť. 

V ďalšom kroku vypracoval projektant Ing. Badík zo spoločnosti 
EWES v úzkej súčinnosti s investorom presné technické riešenie. 
Po dôkladom zvážení bol zvolený systém plastových fl exibilných  
predizolovaných potrubí NRG AustroPUR a NRG FibreFlex vo ver-
zií single, jednorúrkového predizolovaného systému pre tepelné 
systémy vykurovania a rozvodu teplej vody. Pri vykurovaní boli 
na tejto vetve na hlavnej trase navrhnuté potrubia v najväčšej 

REALIZÁCIA VÝMENY TEPELNÝCH ROZVODOV VO VNÚTROBLOKU 
UL. RAČIANSKA – UL. KOMINÁRSKA V BRATISLAVE KROK ZA KROKOM
Spoločnosť Termming, člen Skupiny ENGIE, prevzala v júni 2019 do prevádzky tepelné hospodárstvo v bratislavskej 

mestskej časti Nové Mesto. Súčasťou koncesnej zmluvy, ktorá bola uzavretá na 20 rokov, je aj modernizácia tepelného 

hospodárstva. Na základe výsledkov auditu bol pripravený investičný plán, v rámci ktorého sa budú rekonštruovať nielen 

rozvody tepla, ale aj samotné zdroje tepla, technické a technologické zariadenia. Vzhľadom k celkovému technickému 

stavu vykurovacieho systému bude väčšina investičných prostriedkov použitá najmä na modernizáciu rozvodov. 

Vypracovaný projekt kladačského plánu 
pre vnútroblok Kominárska – Račianska
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dostupnej dimenzie vyrábanej v kotúčoch – termoplasticky zo-
silnené rúrky pre médium NRG FibreFlex d160/DA225.

Pôvodný návrh bol projektantom detailne vypracovaný a prepo-
čítaný tak, že sa celé dielo zrealizuje na jedenkrát. Mali sa odpojiť 
a vytiahnuť existujúce potrubia teplej vody a vykurovania. Ná-
sledne dočistiť dno betónového kanála a následne vtiahnuť naj-
skôr fl exibilné potrubia vykurovania v dimenzii d160/DA225 kde 
je polomer ohybu 1,6 m. A potom aj teplú vodu s cirkuláciou. Ako 
sme už spomenuli na základe rozhodnutia dodávateľa tepla a rea-
lizácii v jesenných mesiacoch, sa pristúpilo k skráteniu plánovanej 
odstávky zo 7 – 10 dní na maximálne 5 dní pre vykurovanie a 3 dni 
pre teplú vodu.

Toto riešenie nás postavilo spolu s výrobcom potrubí pred nie-
koľko technických otáznikov, ktoré sa priebežne na kontrolných 
dňoch osobnou obhliadkou vyriešili. Prvý krok bol návrh postup-
ných krokov a určenie harmonogramu pre výmenu potrubí. Na 
trase pôvodného tepelného kanála bolo niekoľko kompenzáto-
rov, tie kde bola betónová stena boli prevŕtané jadrovým vŕtaním. 
Jeden robustnejší kompenzátor bol odstránený vybúraním steny. 

Pred vťahovaním potrubí bolo nutné chrániť nové potrubie pred 
možným poškodením plášťa montážou ochranných prvkov na 

betónové rohy technického kanála. K tomuto sme využili bežne 
dostupné kanalizačné rúry, na niektorých miestach boli existujú-
ce ešte „živé“ potrubia chránené doskami. Vypracovali sme s vý-
robcom podrobný plán, kde sme určili ktoré z kotúčov v dĺžke 
až do 110 m sa použijú na ktorý úsek. K vťahovaniu potrubí sme 
použili dodávateľom zapožičaný odvíjač potrubí a na druhej stra-
ne elektrický naviják, prípadne na niektorých úsekoch aj bager, 
ktorým sme potrubia ťahali alebo tlačili. Dopredu sme si určili 
aj miesta, v ktorých sa budú realizovať spoje – buď v lomovom 
bode, kde sme využili prirodzenú ovalitu potrubia (po odvinutí 
z kotúča malo potrubie určitú pamäťovú stálosť ) alebo v rovných 
úsekoch.

Rovné a mierne zalomené úseky v dĺžke skoro 100 m a 85 m 
nepredstavovali ani pre dimenziu NRG FibreFlex d160/DA225 
najmenší problém, tieto boli natiahnuté skutočne rýchlo. Expo-
novanejšie miesto bol úsek v dĺžke 45 m, na ktorom bolo päť 90° 
lomových bodov. Tu sme navrhli kombináciu vtiahnutia potrubia 
po prvý lomový bod, kde sme spojili vtiahnuté potrubie dĺžky 85 
m a v tomto bode sme potrubie spojili a následne dotlačili 10 m 
späť do Tkusu. 

Viacero projektov rekonštrukcií tepelných rozvodov, kde sa pri 
reali zácií vždy postupovalo podľa zaužívaného spôsobu. Betóno-
vé kanále sa vybagrovali, otvorili, následne sa odpojili a vytiahli 
staré, poškodené systémy a potom sa do betónových kanálov vlo-
žilo pieskové lôžko a naň sa pokládli nové predizolované systémy, 
ktoré sa následne napojili, kanále sa zavreli a zasypali zeminou.

Pri tomto projekte sa však klasická realizácia nedala využiť. Tým, 
že rekonštrukcia prebiehala vo vnútrobloku bytového celku 
a v nepriaznivejšom čase vykurovacej sezóny (realizácia sa kvôli 
rozkopávkovým povoleniam presunula až na mesiac október), 
boli realizátori prinútení s otvorením len určitých rizikových častí, 
aby nepoškodili veľké časti vnútrobloku a aby čo najmenej naru-
šili vzhľad parku, ihrísk, parkovísk a okolitých časti areálu. Tieto as-
pekty a aj ďalší významný faktor – vykurovacie obdobie, ovplyvni-
li celkový priebeh rekonštrukcie tejto časti rozvodov.

Postup pokládky predizolovaných potrubí 

do betónových kanálov

Oproti jednoduchému klasickému modelu rekonštrukcie - výber 
starých potrubí a nahradenie novými rozvodmi sa kroky rekon-
štrukcie museli rozšíriť a to na:

Určenie montážnych otvorov,
Určenie umiestenia vkladania potrubných rozvodov,
Vtiahnutie a prepojenie nových predizolovaných plasto-
vých potrubí do pôvodného kanálu vedľa starých rozvo-
dov teplej vody, (predpokladaný čas 1 – 2 dni)

Maximálna odstávka teplej vody 3 dni (odstávka piatok až nede-
ľa):

Odstavenie rozvodu teplej vody,
Napojenie nových rozvodov teplej vody, (predpokladaný 
čas 1 – 2 dni)
Odstránenie starých rozvodov teplej vody, (predpoklada-
ný čas 1 – 2 dni)

Maximálna odstávka vykurovania 5 dní (odstávka piatok – uto-
rok):

Odpojenie starých rozvodov vykurovania, 
Odstránenie starých rozvodov vykurovania, (predpokla-
daný čas 2 dni)

Detail z kladačského plánu pri pokládke dimenzie d160
Postup realizácie pri klasickom spôsobe realizácie
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Vtiahnutie a prepojenie nových predizolovaných plasto-
vých potrubí pre vykurovanie, (predpokladaný čas 2 – 3 
dni)
Napojenie nových rozvodov vykurovania, (predpoklada-
ný čas 1 deň)
Zavretie betónových kanálov
Upravenie okolia do pôvodného stavu.

Tento náročný veľmi dobre premyslený spôsob montáže musel 
byť dobre naplánovaný a načasovaný tak, aby sa všetko stihlo 
bez problémov a bez časového oneskorenia. Postup odpojenia 
starej siete a prepojenia novej siete v betónových kanáloch bol 
naplánovaný kvôli odstávke teplej vody a dodávke tepla. Teplá 
voda mohla byť odstavená iba na 3 dni, keďže v lokalite sa na-
chádza materská škôlka. Obmedzenie dodávky tepla pre vyku-
rovanie mohlo byť na 5 dní pretože začínalo zimné vykurovacie 
obdobie. Aj kvôli tomu sa operatívne posunul termín výmeny 
potrubí na vykurovanie o týždeň, na kedy bolo hlásené lepšie 
počasie. Bytové domy a takisto aj materská škôlka nemohla 
ostať bez prísunu tepla. Začínalo chladné a daždivé obdobie pri 

ktorom bolo potrebné dokúrenie interiérov, aby sa zabezpečila 
tepelná pohoda.

Pre urýchlenie realizácie boli všetku odbočky realizované cez pre-
fabrikované predizolované vyvýšené Tkusy, ktoré boli na koncoch 
nalisované na plastové potrubie. Pre rozvod teplej vody a cirkulá-
cie boli všetky tvarovky a Tkusy v nerezovom prevedení. 

Sme radi, že celý priebeh realizácie sa podaril zrealizovať podľa re-
vidovaného plánu a skutočne sa dodržali termíny odstávky, ktoré 
sa na začiatku javili ako značne ambiciózne. Nové predizolované 
plastové potrubia boli vložené do pieskového lôžka v betónovom 
kanáli, kanál sa uzatvoril, následne zasypal zeminou a upravil sa 
terén. Z plánovaných montážnych otvorov sa vo vnútrobloku na-
koniec otvorilo len 40 m trasy betónového kanála. Na celej trase 
pri položení 1 316 m potrubia nebolo použité jediné koleno, všet-
ky oblúky boli realizované polomerom ohybu. Pri rozvode vyku-
rovania, plastové predizolované potrubie dimenzie d160/DA225 
sa pospájalo s použitím iba 5 spojov na trase vďaka súvislému ko-
túču až 110 m a fl exibilnosti predizolovaných plastových potrubí. 
Dokázalo sa vtiahnuť a ponapájať fl exibilné plastové potrubie bez 
nutnosti rozkopávania spoločných priestorov a tým neobmedzo-
vať ľudom parkovanie a nutnosť obchádzať celé stavenisko.

Flexibilita potrubí aj v dimenzii d160, dovolila zrealizovať celý 
projekt iba prostredníctvom polomerom ohybu. Aj táto realizácia 

Postup realizácie výmeny starých potrubných rozvodov za nové predizolo-
vané potrubia

1 – PE-Xa médiová rúrka, 2 – vysokoteplotne odolná adhezívna vrstva,
3 – sieťka z aramidového vlákna, 4 – vysokoteplotne odolná adhezívna 

vrstva s kyslíkovou bariérou, 5 – ochranná vrstva rúrky pre médium, 
6 – polyuretánová izolácia, 7 – LLD-PE plášť

Plastové predizolované potrubie NRG FibreFlex

1234567

10 bar 95 °C 

Postupné nasúvanie NRG FibreFlex potrubí
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ukázala prednosti plastových fl exibilných predizolovaných po-
trubí od NRG fl ex, ktoré sa vyznačujú maximálnou fl exibilitou pri 
pokládke a minimálnymi prevádzkovými stratami. Sme radi, že sa 
spoločnosť ENGIE rozhodli pre toto inovatívne riešenie. 

Potvrdzujeme slová Ing. Mariána Horova z ENGIE Services: „Mo-
derné riešenie výmeny potrubia prispeje k zefektívneniu dodávky 
tepla, skvalitneniu služieb a k zvýšeniu bezpečnosti distribúcie ener-
gie. Zníženie tepelných strát navyše pomôže šetriť primárne energe-
tické zdroje, čo bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie.“ 

Projekt v tomto rozsahu bol aj pre nás nový, v minulosti sme rea-
lizovali niekoľko projektov, kde sa do existujúcich betónových ka-
nálov vťahovali plastové fl exibilné potrubia. Predsa, to boli zväčša 
tie „bežné“ dimenzie do d110 maximálne d125. 
V tomto riešení vidíme do budúcna potenciál v tom, že týmto 
spôsobom je možné realizovať výmenu rozvodov ešte šetrnejšie 
k zásahom v rámci zabývaného územia. Je nutné dôkladne zvá-
žiť technický stav a možnosť montáže do pieskového lôžka, prí-

padne pri priechodných kanáloch montáž na stenu. Výsledok vo 
forme efektívnejšej realizácie, ale stojí za to nerobiť veci zaužíva-
ným spôsobom, ale využiť aktuálne možnosti... inak by sme mohli 
zostať pri doizolovávaní potrubí na mieste tak ako v začiatkoch 
budovania CZT.

Náš fi nálny výsledok, ale aj postup realizácie si viete pozrieť v krát-
kom videu na našom webe v referenciách. V prípade požiadavky 
vám vieme vypracovať technický návrh a porovnanie, aby ste 
sa mohli presvedčiť o výhodnosti plastových fl exibilných potru-
biach.

Autor:  Ing. Eva Švarcová

Pôvodný kanál pri odstraňovaní izolácie, viditeľné konzoly potrubia Viditeľný polomer ohybu potrubia d160/DA225 a dočasná ochrana rohov 
kanála pred poškodením pri vťahovaní fl exibilných kotúčov

www.nrgfl ex.sk/referencie
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Spoločnosť VIADRUS, najväčší a najstarší český výrobca vykuro-
vacej techniky z liatiny, vyhovela požiadavkám svojich zákazní-
kov a tento rok úspešne certifi kovala kotol U22 Economy na ďal-
šie druhy palív. Tento univerzálny model tak okrem dreva spĺňa 
najvyššiu 5. emisnú triedu a Ekodizajn aj pre spaľovanie čierneho 
a hnedého uhlia. 

VIADRUS je fi rma s viac ako 130-ročnou tradíciou, vlastnou 
zlievarňou, výskumom a vývojom. Medzi hlavné prednosti naj-
novších kotlov tejto značky patria o. i. vysoká účinnosť, desaťroč-
ná záruka na liatinový výmenník vlastnej výroby, nízka spotreba 
paliva, jednoduché ovládanie a veľmi priaznivá cena. Všetky tiež 
spĺňajú najprísnejšie emisné predpisy – vyhovujú tak všetkým 
aktuálnym aj budúcim legislatívnym požiadavkám, ku ktorých 
sprísneniu dôjde od septembra 2022. 

Univerzálny liatinový splyňovací kotol 
na tuhé palivá U22 Economy s ruč-
ným prikladaním je možné použiť ako 
náhradu dosluhujúcich kotlov na tuhé 
palivá v starších „samotiažnych“ vyku-
rovacích systémoch. Medzi jeho ďalšie 
prednosti patrí o. i. patentovaný systém 
spaľovacej komory ViaBurn, jednodu-
chá montáž aj údržba či možnosť pre-
vádzky nezávislej od elektrickej ener-
gie. Kotol U22 Economy je dostupný 
vo výkonových variantoch 10, 16, 21, 
25, 30, 34, 38 kW (drevo, hnedé a čierne 
uhlie) a 41 kW (drevo). Technické rie-
šenie regulácie spaľovacieho systému 
ViaBurn zaisťuje prúdenie predhriateho 
spaľovacieho vzduchu na báze podtla-
ku vytvoreného komínom a umožňuje 
tak čistejšie a úspornejšie horenie. 

„Mnoho ľudí sa obáva, aký veľký fi nan-
čný vplyv na nich budú mať vládou 
prijaté opatrenia proti boju so šírením 
koronavírusovej infekcie, ktoré sa ne-

gatívne prejavujú 
na kondícii českej 
ekonomiky a dot-
knú sa aj obsahu 
peňaženiek našich 
občanov. Pre zníže-
nie nákladov a väč-
ší komfort našich 
zákazníkov pri montáži sme úspešne certifi kovali náš jedinečný 
kotol U22 Economy aj na čierne a hnedé uhlie. Stále však platí, že 
VIADRUS je ekologicky zodpovedná spoločnosť a aj napriek tomu, 
že vyrábame kotly na tuhé palivá, naše produkty zodpovedajú 
všetkým moderným nárokom na ochranu životného prostredia 
a spĺňajú tie najprísnejšie emisné limity,“ uviedol predseda pred-
stavenstva spoločnosti VIADRUS Petr Teichmann.

Liatinové kotly značky VIADRUS majú 
certifi káciu Strojárskeho skúšobného 
ústavu v Brne, rešpektovanej európskej 
skúšobnej, inšpekčnej a certifi kačnej 
organizácie so širokou medzinárodnou 
pôsobnosťou. Životnosť kotlov VIAD-
RUS sa počíta v desiatkach rokov, čo je 
dané liatinovým materiálom, z ktorého 
sú vyrábané. Liatina navyše prináša 
fi nančnú úsporu vďaka svojej vysokej 
výhrevnosti a akumulačnej schopnosti, 
investícia do obstarania kotla VIADRUS 
sa vám tak rýchlo vráti nielen vďaka 
jeho dlhej životnosti a nižšej náročnosti 
na údržbu. Pre podrobnejšie informácie 
navštívte stránku www.viadrus.cz. 

KOTOL VIADRUS U22 ECONOMY ZAUJME BEZKONKURENČNOU 
CENOU A EKOLOGICKOU PREVÁDZKOU

Pokiaľ zháňate spoľahlivý a k životnému prostrediu šetrný kotol na 

pevné palivá, ktorý zvládne spaľovať tak drevo, ako aj uhlie, model 

VIADRUS U22 Economy je pre vás tá správna voľba. 
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1. Úvod

Zákon č. 300/2012 Z. z. stanovuje, že od 01.01.2021 sa budú musieť 
navrhovať budovy s takmer nulovou spotrebou. Budova s takmer 
nulovou spotrebou je z hľadiska energetickej hospodárnosti bu-
dov zatriedená do energetickej triedy A0 pre globálny ukazovateľ, 
ktorým je primárna energia. Na dosiahnutie tejto kategórie budov 
je potrebné zlepšovať obvodový plášť z tepelno-technického hľa-
diska. Hľadať optimálne riešenie, ktoré zabezpečí rovnováhu me-
dzi nákladmi na progresívne materiály, technické zariadenie budov 
s celkovým znížením energetickej náročnosti. Jedným z faktorov 
je konfi gurácia obvodových plášťov, od ktorej závisia energetické 
úspory. Okrem tepelnotechnických vlastností obvodového plášťa, 
ktorý je súčasťou tepelnej ochrany budov, má výrazný vplyv na 
energetickú triedu obytných budov aj zvolený zdroj tepla na vyku-
rovanie a prípravu teplej vody. V danom príspevku analyzujeme, 
na vybranej obytnej miestnosti, vplyv odovzdávacieho systému 
vykurovania na zónové vykurovanie, ktoré je jedným zo základ-
ných konceptov pre budovy s takmer nulovou spotrebou energie. 

Pri analýze kombinujeme rôzne typy odovzdávania tepla do prie-
storu a sledujeme ich dopad na teplotu vzduchu a operatívnu tep-
lotu v jednotlivých zónach, ktoré sú navzájom v interakcii. Jedna 
zóna je realizovaná so zdrojom tepla a druhá zóna bez. 

2. Opis analyzovaného modelu 

Pre danú analýzu bola vybraná zóna s pôdorysnou plochou 16,0 m2 
a objemom 42,4 m3. Ide o zónu, ktorá predstavuje štandardnú 
obytnú miestnosť v rodinnom dome. Pri danej CFD simulácii boli 
modelované dve zóny. Jedna zóna je uvažovaná ako vykurovaná 
s odovzdávacou vykurovacou sústavou v dvoch alternatívach. Prvú 
alternatívu predstavuje odovzdávanie tepla do priestoru pomo-
cou stenového radiátora umiestneného pod transparentnou kon-
štrukciou a druhú alternatívu predstavuje podlahové vykurovanie, 
zabudované v podlahe. Zóna vľavo je potom nevykurovaná (obr. 
1). Medzi jednotlivými zónami je uvažovaná vzájomná interakcia, 
ktorá bola uvažovaná aj pri simulácii. Jednotlivé obalové konštruk-
cie (strop, obvodová stena, podlaha a transparentné konštrukcie) 
boli navrhnuté z tepelnotechnického hľadiska tak, aby spĺňali kri-
térium odporúčaných hodnôt, ktoré sú stanovené v teplotechnic-
kej norme STN 73 0540-2:2012 (Z1/2016, Z2/2019) [1]. 

Pre obvodovú stenu je hodnota Ustena = 0,22 W/(m2.K), trans-
parentné konštrukcie sa defi nujú hodnotou Uokno(W) = 0,90 W/
(m2.K) (čiastkovými hodnotami pre zasklenie Ug = 0,60 a pre rám 
Uf = 1,00 W/(m2.K)). Aby bolo možné analyzovať interakciu vyku-
rovanej zóny a nevykurovanej zóny, je potrebné stanoviť tepelno-
technické vlastnosti aj deliacej, nenosnej konštrukcie. Pre analýzu 
interakcie oboch týchto zón sa ich tepelnotechnické vlastnosti 
uvažovali v dvoch alternatívach. Prvá alternatíva predstavuje prieč-
ku hr. 150 mm so súčiniteľom tepelnej vodivosti λ = 0,13 W/(m.K), 
napĺňajúc tak požiadavku normy na deliacu priečku medzi bytmi 
Upriečka = 0,75 (m2.K/W) – (v praxi sa vyskytuje tento materiál ako ke-
ramická pálená tehla) a druhá alternatíva predstavuje priečku hr. 
150 mm s λ = 1,58 W/(m.K) – ( v praxi sa vyskytuje tento materiál 
ako železobetónová konštrukcia). 
 
3. Opis výpočtovej metodiky 

Na danú analýzu bol použitý simulačný program FLOVENT. FLO-
VENT je výkonný softvér na výpočet dynamiky tekutín (CFD), ktorý 
predpovedá 3D toky vzduchu, prenos tepla, optimalizácie vyku-
rovacích, ventilačných a klimatizačných systémov (HVAC) a iné. 
V našom príspevku bola sledovaná analýza vplyvu vykurovanej 

ZÓNOVÉ VYKUROVANIE OBYTNÝCH MIESTNOSTÍ – TEPELNÁ POHODA 
SUSEDIACICH PRIESTOROV PRI RÔZNYCH SYSTÉMOCH VYKUROVANIA

Ing. Peter Buday, PhD., doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava, Katedra konštrukcií pozemných 

stavieb, Radlinského 11, 810 05 Bratislava, e-mail: peter.buday@stuba.sk, rastislav.ingeli@stuba.sk

Základným konceptom pri navrhovaní budov s nulovou spotrebou energie je okrem kvalitných tepelnotechnických 

vlastností obvodového plášťa aj správny a efektívny systém vykurovania a prípravy teplej vody v obytných budovách. 

Jedným zo základným konceptom pri navrhovaní systémoch vykurovania je systém zónového vykurovania. Ide o systém, 

ktorý prináša efektívnu reguláciu podľa vykurovacích zón. V praxi sa občas vyskytuje otázka, či je potrebná zónová 

regulácia jednotlivých v miestností, najmä v malých rodinných domoch. Či práve pri takýchto budovách nie je zónové 

vykurovanie zbytočným nákladom na investíciu. V danom príspevku analyzujeme vplyv zónového vykurovania pri 

dvoch typoch systémoch odovzdávania tepla na vnútornú operatívnu teplotu v jednotlivých analyzovaných zónach, 

ktoré sú navzájom prepojené vnútornou deliacou konštrukciou. Ide o overenie , že aj v menších priestoroch má zónové 

vykurovanie výrazný potenciál na úsporu energie. 

b) rez zónami

Obr. 1 Geometria modelu jednotlivých simulovaných zón 
(vykurovanej a nevykurovanej)

a) pôdorys zón
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zóny s dvomi alternatívami odovzdávania tepla, s dvomi alterna-
tívami tepelnotechnických vlastností deliacej nenosnej priečky 
a s rôznou intenzitou výmeny vzduchu na nevykurovanú zónu. 
Touto analýzou sa má potvrdiť, že nie je možné správne regulovať 
vykurovanie v budovách, ak nie je použité vykurovanie založené 
na zónovej regulácii. Výrazný vplyv na zónové vykurovanie majú 
tepelnotechnické požiadavky teplo-výmenného obalu, orientá-
cia transparentných konštrukcií, tepelnotechnické a akumulačné 
vlastnosti deliacich priečok medzi jednotlivými zónami, samotný 
užívateľ, vetranie priestorov, systém vykurovania a hlavne odo-
vzdávanie tepla do priestoru. Intenzita výmeny vzduchu pre jed-
notlivé zóny bola stanovená postupne hodnotami n = 0,10 ; 0,30 
a 0,50 1/h. 

3.1  Simulačná CFD analýza interakcie vykurovanej 

a nevykurovanej zóny 

Simulácia bola realizovaná s vyššie popísanými geometrickými, 
materiálovými a okrajovými podmienkami, teplotou exteriérové-
ho vzduchu -11,0 °C, jednou obvodovou stenou, deliacimi prieč-
kami, stropmi a vykurovacím systémom zabezpečujúcim tepelnú 
pohodu priestoru vo verzii podlahového vykurovania s kapacitou 
systému 28,0 W/m2 (spolu 496,0 W) a stenovým radiátorom s ka-
pacitou 375,0 W. Energetická požiadavka pri infi ltrácii n = 0,50 1/h 
pritom je 127,0 W stratou prechodom tepla a 221,0 W vetraním, 
spolu tak cca 348,0 W.

3.2  Výsledky analyzovanej interakcii jednotlivých zón zo 

simulácie 

Na nasledujúcich obrázkoch 3 až 6 sú zobrazené priečne rezy 
oboch teplôt, oboma zónami, pri rôznych kombináciach jednot-
livých alternatív. Komplexné výsledky zo všetkých týchto kom-
binácií riešenia vykurovanej a nevykurovanej zóny sú zobrazené 
v tabuľke 1. 

Obr. 2 Model jednotlivých zón (vykurovanej a nevykurovanej) 
z programu FLOVENT

Nevykurovaná 
zóna

Vykurovaná 
zóna

Deliaca 
priečka

Nevykurovaná 
zóna

Vykurovaná 
zóna

Deliaca 
priečka

Obr. 3  Zobrazenie teplôt pre podlahové vykurovanie, n = 0,10 1/h, 
priečka zo železobetónu

Obr. 5 Zobrazenie teplôt pre podlahové vykurovanie, n = 0,50 1/h, 
priečka zo železobetónu

Obr. 4  Zobrazenie teplôt pre podlahové vykurovanie, n = 0,10 1/h, 
priečka z keramickej tehly

Obr. 6 Zobrazenie teplôt pre podlahové vykurovanie, n = 0,50 1/h, 
priečka z keramickej tehly
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4. Záver

Ako je vidno z predchádzajúci výsledkov, zónové vykurovanie má 
výrazný vplyv na teploty v zónach. Predložené výsledky dokazujú, 
že ak by boli vedľa seba umiestnené dve miestnosti, z ktorých jed-
na je vykurovaná a druhá nie, nevykurovaná by bola výrazne pod-
chladzovaná – pri poklese operatívnej teploty až o cca 3,3 K pri be-
tónovej a dokonca až o 7,5 K pri priečke tehlovej, voči vykurovanej 
miestnosti. Simulácie tiež preukázali, že podlahové vykurovanie pri 
zvyšovaní infi ltrácie (z úrovne 0,10 na 0,50 1/h) spôsobuje pokles 
teploty vzduchu vo verzii priečky železobetón o 2,1 K a v prípade 
tehly až o 4,6 K. Ak by sa nachádzal termostat iba v jednej z miest-
ností, dochádzalo by tak k výraznému diskomfortu. Z hľadiska 
efektívnosti celého vykurovacieho systému sa ukazuje, že radiátor 
je vhodnejší, nakoľko napríklad pri výmene vzduchu n = 0,50 1/h 

potrebuje pre udržanie identickej teploty vzduchu +20,72 °C ener-
getickú kapacitu radiátora 375,0 W (pričom podlahovka „vyžaduje“ 
496,0 W).

LITERATÚRA:
[1]  STN 73 0540-2, Z1/2016, Z2/2019: Tepelnotechnické vlastnosti 

stavebných konštrukcií a budov, Tepelná ochrana budov, Časť 
2: Funkčné požiadavky. 2019., Zmena 1 + Zmena 2.
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SR a SAV podľa VEGA 1/0113/19 a Agentúrou na podporu výskumu 
a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-16-0126.

Tab. 1   Komplexný prehľad výsledkov CFD simulácie rôznych alternatív riešenia

Nástenné sprchové panely
LINUS TREND
– od firmy SCHELL

NOVINKA!

Výhody:

•  ochrana pred vandalizmom i koróziou vďaka
    robustnej nerezovej oceli s kvalitným povrchom
• s predmontovanou sprchovou hlavicou pevnou, 
    príp. aj ručnou
•  samozatváracia technika pre úsporu vody
•  varianty zmiešavacia i na predmiešanú vodu
•  nízka montážna výška, ideálna pre kombináciu 
    so sprchovými vaničkami
•  jednoduchá rýchla montáž
•  ľahko čistiteľné telo i povrch panelu
•  ľahko udržiavateľná konštrukcia
•  nadčasový design s rovnými líniami
• výborný pomer výkonu a ceny, 
    nízke prevádzkové náklady

Dlhodobá životnosť a odolnosť 
vo verejných sanitárnych priestoroch
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Spoločnosť Viessmann sa zaoberá špičkovými technológiami 
z oblasti vykurovania a chladenia, s hlavným zameraním na al-
ternatívne zdroje energií, ktoré sa dostávajú čoraz viac do popre-
dia. Viessmann si uvedomuje, že predajom zaradenia to nekončí. 
Preto pred niekoľkými rokmi fi rma Viessmann posunula svoje 
služby o krok ďalej a začala budovať vlastné servisné oddelenie 

popri existujúcej sieti externých servisných technikov. Dnešným 
dňom nastáva ďalší krok, kedy ponúka svojim zákazníkom novú 
službu Servis Plus, s možnosťou 5 alebo 10-ročnej garancie na 
zariadenia, s nadštandardnými službami.

Po úspešnej montáži zariadenia odborným montážnym partne-
rom a následným uvedením do prevádzky servisným partnerom, 
si môže spotrebiteľ vybrať z troch alternatív starostlivosti o svoje 
zariadenie. Jednotlivé informácie k týmto alternatívam sa na-
chádzajú v záručnom liste, ktorého súčasťou je servisná zmlu-
va. V prípade jej podpisu má zákazník nárok na nadštandardné 

SERVIS PLUS

Viessmann Servis Plus predstavuje výnimočný koncept smerovaný k potrebám zákazníkov. Spotrebiteľ má možnosť 

vybrať si z troch alternatív starostlivosti o svoje zariadenie. Pričom každá alternatíva obsahuje rôzny rozsah služieb.

Aplikácia ViCare

Tepelné čerpadlo Vitocal 200-S
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služby. Pri výbere alternatívy BASIC si môže zákazník predplatiť 
jednorazovým poplatkom 5-ročnú garanciu zariadenia. Pričom 
musí dbať na to, aby si nechal vykonať servis každých 12 me-
siacov od spustenia zariadenia do prevádzky na vlastné nákla-
dy a nahlásiť to spoločnosti Viessmann. Pre tých, ktorí nechcú 
myslieť na termín servisu je k dispozícii alternatíva COMFORT, 
taktiež s 5-ročnou garanciou, ktorú už niekoľko rokov spotrebi-
telia poznajú, kde v rámci pravidelného každoročného poplatku, 
tzv. ročný paušál, majú zákazníci zabezpečený pravidelný ročný 
servis, ktorý je zahrnutý v cene daného paušálu a taktiež majú 
k dispozícii hotline linku 7 dní v týždni. 

A na záver komplexná starostlivosť o vykurovacie zariadenie for-
mou balíka PREMIUM, kde v cene ročného poplatku má zákazník 
organizovaný pravidelný ročný servis, všetky spotrebné náhrad-
né diely v cene, ktoré predošlé dva balíky BASIC a COMFORT ne-

obsahujú. PREMIUM balík zahŕňa na trhu nadštandardnú 10-roč-
nú garanciu na trhu a zaradenie do VIP prednostného hotline. 
Služba PREMIUM obsahuje taktiež možnosť diaľkového dozoru 
pokiaľ je zariadenie pripojené na internet. Diaľková správa za-
riadenia s možnosťou sledovania a nastavovania prevádzkových 
parametrov servisným technikom zabezpečí komfort pri riešení 

rôznych situácií. Nové zariadenia, ktoré majú pripojenie na inter-
net zabudované v sebe môžu plnohodnotne túto službu využí-
vať. Zariadenia, ktoré pripojenie nemajú zabudované v sebe sa 
dajú pripojiť na internet pomocou nášho modulu Vitoconnect, 
ktorý si môže zákazník zadovážiť a tiež plnohodnotne využívať 
službu. Všetky služby súvisiace s ponukou Viessmann Servis Plus 
zabezpečuje servisný tím, ktorý pozostáva z celoplošnej siete 
25 fabrických servisných technikov Viessmann priamo v teréne, 
ktorí sú disponovaní, resp. organizovaní piatimi disponentmi 
z centrálneho dispečingu servisného oddelenia, odkiaľ zabezpe-
čujú komplexnú starostlivosť o zariadenia značky Viessmann.

Nová generácia kondenzačných plynových kotlov
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Kafkov dom, stojaci na mieste stavby, kde sa v roku 1883 naro-
dil legendárny spisovateľ Franz Kafka, získal po rokoch konečne 
reprezentatívnu podobu. O jeho znovuzrodenie sa postaral tím 
architektov ateliéru Anta v spolupráci s interiérovou dizajnérkou 
Denisou Strmiskovou. 

Interiér za odmenu 

Pri rekonštrukciách stojí investor aj architekt veľmi často pred 
otázkou, aké riešenie zvoliť, aby do domu priniesol novú kvali-
tu, ale zachoval ducha pôvodného návrhu. Fantázia o Kafkovi sa 
v poňatí Denisy Strmiskovej pretína s patinou doby aj s kontras-
tom živosti a neživosti. Veľkorysé dispozície bytov sú doplnené 
jemným detailom – drevenými obkladmi z dosák, ktoré lemujú 
spoločenské miestnosti (obývacie izby, chodby a jedálne) všet-
kých bytov. Ich tvaroslovie a lomená biela farba voľne nadväzujú 
na pôvodné repasované drevené okná a dvere.

Všetky novovzniknuté interiéry domu v sebe snúbia klasické 
a moderné prvky, jemnosť a dekadenciu, honosnosť a útulnosť. 
Duch Kafkovej doby sa transformuje do jemných odleskov ruč-
ne vyrobených obkladov, ale zároveň zostáva skrytý v tieňoch 
svetiel pod zamatovými kreslami. Výber nábytku balansuje na 

hranici medzi minulosťou a súčasnosťou. Dekor sa prepisuje i do 
detailov nábytku a dostáva sa tým do nových súvislostí. V takom-
to premyslenom interiéri bolo nutné uvažovať o každom detaile 
– radiátory, ako už bolo spomenuté, nevynímajúc.

Moderné radiátory Charleston s rešpektom 

Priamou citáciou spomínaného dialógu medzi starým a novým 
sú práve radiátory Zehnder Charleston. Moderný radiátor Zehn-
der Charleston sa v európskych interiéroch objavil prvýkrát v ro-
ku 1930. Zákazníci už v tých časoch oceňovali jeho mimoriadne 
vlastnosti, ktoré stoja za jeho popularitou aj dnes, na začiatku 
tretej dekády 21. storočia. V Kafkovom dome sa stal súčasťou na-
novo riešených apartmánov, ktoré sú navrhnuté vždy po troch 
v každom z troch podlaží.

Kvalita + dizajn = oceľový článkový radiátor 

Zehnder Charleston

Apartmány Kafkovho domu 
by mali slúžiť ako nájomné 
bývanie. Pri ich zariaďovaní 
sa dbalo na výber kvalitných 
značiek, ktorých prednosťou 
je okrem mimoriadnej este-
tiky aj spoľahlivosť, odolnosť 
a trvanlivosť. Aj v prípade 
vykurovacích telies sa mohli 
autori rekonštrukcie oprieť 
o kvalitu typickú pre toh-
to švajčiarskeho výrobcu 
dizajnových bytových i kú-
peľňových radiátorov, ktorú 

REKONŠTRUKCIA A RADIÁTORY ZEHNDER CHARLESTON – 
UNIKÁTNA SYMBIÓZA

Oceľové článkové radiátory Zehnder Charleston s nad-

časovým dizajnom sú ideálnym riešením pri rekonštrukciách 

(nielen) domov s mimoriadnou architektonickou a kul-

túr no-historickou hodnotou, ako napríklad v prípade 

rekonštrukcie Kafkovho domu v Prahe.

Secesný Kafkov dom v Prahe v blízkosti Staromestského námestia po 
rozsiahlej rekonštrukcii

Zehnder Charleston – ľahká údržba, stály výkon 
a o 35 % vyšší podiel sálavého tepla.

V interiéroch sa snúbia klasické a moderné prvky, 
jemnosť, dekadencia, honosnosť i útulnosť.
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zaručuje patentovaná 
bezodpadová laserová 
technológia zvárania 
LaZer made. Zehnder 
Charleston má dvojvr-
stvové lakovanie 
s hladkým povrchom 
a s vysokou odolnos-
ťou proti korózii aj 
mechanickému po-
škodeniu, vďaka čomu 
je predurčený na dlhé 
bezproblémové pou-
žívanie.

Vďaka rozmerovej va-
riabilite Zehnder Char-
lestonu bolo možné vo 
všetkých izbách a pri 
všetkých dispozíciách 
použiť jeden typ radiá-

tora s rovnakým dizajnom – či už variant na výšku v chodbách 
a predsieňach, alebo šírkovú verziu pod oknami spální a obýva-
čiek. Celok vhodne doplnili kúpeľňové radiátory v elegantnom 
klasickom tvare Zehnder Aura, rovnako charakteristické dlhou 
životnosťou danou niekoľkovrstvovou galvanizáciou.

Zdravé a efektívne 

vykurovanie

Keďže sa pri rekon-
štrukciách historických 
a pamiatkovo chráne-
ných stavieb len ťažko 
hľadajú spôsoby, ako 
zlepšiť ich tepelno-
technické vlastnosti, 
prevádzkovateľ domu 
určite ocení úspornosť 
a efektivitu vykurova-
cích telies – radiátory 
Zehnder Charleston 
oproti tradičným pa-
nelovým radiátorom 
produkujú vyšší (až 
35 %) podiel sálavého 

tepla, ktoré pôsobí rovnako príjemne ako slnečné lúče. Vďaka 
hladkému povrchu možno radiátor Zehnder Charleston ľahko 
očistiť. Jednoduchá údržba je vzhľadom na charakter využitia 
bytov v Kafkovom dome kľúčová. Čistý radiátor dokáže zaistiť 
optimálny výkon, čo znižuje náklady na vykurovanie.

Špičkový univerzálny radiátor Zehnder Charleston

Súčasťou novozrekonštruovaných bytov sú aj podkrovné prie-
story, v ktorých sú tri veľké mezonetové byty. Atmosféru apart-
mánov na nižších podlažiach vytvára predovšetkým práca so 
striedaním tmavých a svetlých priestorov. Elementárnymi farba-
mi sú tmavosivá a biela, kontrastne ich dopĺňajú zemité odtiene 
tehlovej či tmavofi alovej. Aj preto sa použili lesklé biele varianty 
radiátorov Zehnder Charleston – nepútajú zbytočne pozornosť, 
naopak, pôsobia ako keby boli v interiéri „odjakživa“. Ich súčasný 
dátum výroby tak prezrádzajú iba moderné hlavice ventilov – 
našťastie, ako je pri Zehnderi zvykom, so subtílnymi rozmermi.

Žiadny iný radiátor nie je tak variabilný ako Zehnder Charleston, 
inšpirujte sa tu.

Zehnder Group ČR 
M +421 (0) 901 733 722 
T +420 383 136 222 
info@zehnder.sk, www.zehnder.sk

Fotografi e: Jiří Vaněk / Zehnder

 Zehnder Charleston ponúka veľkú 
variabilitu rozmerov aj farieb a umožňuje 

nezvyčajnú slobodu pri plánovaní interiéru

Celok vhodne doplnili kúpeľňové radiátory elegantného 
klasického tvaru Zehnder Aura

Článkové radiátory Zehnder Charleston sú 
v Kafkovom dome osadené integrovaným 
ventilom Completto. V čase rekonštrukcie 
ešte nebol k dispozícii nový ventil Q-Tech, 
ktorý umožňuje automatické hydraulické 
vyvažovanie pri radiátoroch s viacerými 

článkami. Zdroj: Zehnder



PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA 6/2020

www.voc.sk/plynar-vodar-kurenar-klimatizacia26

Úvod

Pri procese návrhu konštrukcie a následnej optimalizácii zásob-
níkov teplej vody je už dnes neodmysliteľné použitie simulač-
ných programov. Dosiahnúť porovnateľné výsledky pri počíta-
čových simuláciách a nameraných hodnotách nie je častokrát 
jednoduché. Závisí to od mnohých faktorov, medzi ktoré priro-
dzene patria aj skúsenosti riešiteľov takýchto úloh. 

Predkladaný článok sa zaoberá porovnaním priebehu teplôt zís-
kaných meraním a simuláciou v programe ANSYS CFX, pre aku-
mulačný ohrievač vody so stratifi kátorom. Uvedením príkladov 
niektorých nastavení v programe ANSYS CFX pri riešení takejto 
úlohy je poukázané na ich vplyv na presnosť získaných priebe-
hov teplôt pri chladnutí v porovnaní s nameranými hodnotami. 
Tento ohrievač vody sa nachádza v Laboratóriu prenosu tepla na 
Katedre energetickej techniky a je predmetom výskumu ohrevu 
teplej vody pomocou stratifi kácie, teda postupného vrstvenia 
podľa teploty vody. Priebeh chladnutia vody v ohrievači bola len 
čiastková úloha pri výskume tohto typu ohrievača vody. 

Teoretický princíp prestupu tepla pri ochladzovaní

Ohrievač vody tvorí v podstate kovová valcová nádoba s po-
vrchovou úpravou, okolo ktorej je vrstva izolačného materiálu 
a vonkajšiu vrstvu tvorí ochranný plášť. Pri defi novaní tepelného 
toku Q prechádzajúceho z teplej vody cez jednotlivé vrstvy bu-
deme vychádzať z obrázka1. 

Na obr. 1 predstavujú teplota t1 (°C) teplotu vody v ohrievači a t2 
(°C) je teplota vzduchu v okolí ohrievača. Teploty tS1… tS4 (°C) 

sú teploty na vnútornom a vonkajšom povrchu každej vrstvy, 
pričom r1… r4 (m) sú ich polomery. Súčiniteľ α1 (W.m-2.K-1) je sú-
činiteľ prestupu tepla voľnou konvekciou (prúdením) vo vode 
v ohrievači a súčiniteľ α2 je súčiniteľ prestupu tepla voľnou kon-
vekciou na vonkajšej strane ohrievača. Jednotlivé vrstvy ohrie-
vača sú charakterizované súčiniteľom tepelnej vodivosti a to λ1 
(W.m-1.K-1) kovovej nádoby, λ2 izolačnej vrstvy a λ3 vonkajšieho 
obalu.

Samotný tepelný tok cez jednotlivé vrstvy steny ohrievača vody 
sa vyjadrí nasledovne [1]:

Q=U⋅L⋅Δt=U⋅L⋅( t1−t2 )  (W)      (1)

pričom L (m) predstavuje dĺžku (výšku) teplovýmennej plochy 
a U je súčiniteľ prechodu tepla [1]
 

U= 2⋅π
1
r1⋅α 1

+ 1
λ1
⋅ln
r2

r1
+ 1
λ2
⋅ln
r3

r2
+ 1
λ3
⋅ln
r4

r3
+ 1
r 4⋅α2

 (W.m-1.K-1)     (2)

Pri prestupe tepla cez vrchnú a spodnú časť ohrievača ide o te-
pelný tok cez zloženú rovinnú stenu (obrázok 2), kde S (m2) pred-
stavuje samotnú teplovýmennú plochu [1]:

Q=U⋅S⋅Δt=U⋅S⋅( t1−t2 )  (W)     (3)

VYUŽITIE POČÍTAČOVEJ SIMULÁCIE PRI CHLADNUTÍ VODY 
V OHRIEVAČI VODY

Peter Lukáč, Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta

Článok sa zaoberá porovnaním priebehu teplôt získaných meraním a simuláciou v programe ANSYS CFX, pre akumulačný 

ohrievač vody so stratifi kátorom. Ohrievač vody sa nachádza v Laboratóriu prenosu tepla na Katedre energetickej 

techniky. Uvedením príkladov niektorých nastavení v programe ANSYS CFX pri riešení takejto úlohy je poukázané na ich 

vplyv na presnosť získaných priebehov teplôt pri chladnutí v porovnaní s nameranými hodnotami.

Obrázok 1 Princíp prestupu tepla cez zloženú valcovú stenu

Obrázok 2  Princíp prestupu tepla cez zloženú rovinnú stenu
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Vzťah pre súčiniteľ prechodu tepla v rovnici (3) má tvar [1]:

U= 1
1
α1

+
d1

λ1
+
d2

λ2
+
d3

λ3
+ 1
α 2

  (W.m-2.K-1)     (4)

Charakteristika ohrievača vody a popis merania

Predmetom výskumu je ohrievač vody, ktorý vznikol prerobe-
ním akumulačného ohrievača radu VTH 150 s produkcie spoloč-
nosti Tatramat – ohrievače vody, s.r.o. V hornej časti ohrievača sa 
nachádza stratifi kátor na vrstvenie ohriatej vody, rúrka na odber 
ohriatej vody, rúrka na doplňovanie studenej vody a rúrka na 
recirkulačný ohrev. Na telese ohrievača vody sú navarené rúrky, 
umožňujúce meranie teploty vody na povrchu jeho oceľového 
plášťa. Akumulačný ohrievač vody je zobrazený na obrázku 3 
a jeho charakteristické údaje v tabuľke 1. 

Meranie priebehu chladnutia vody 

v ohrievači vody so stratifi kátorom

Pred samotným meraním priebehu chlad-
nutia bola voda v ohrievači nahriata 
s ohľadom na stratifi káciu, na hodnotu 
61 °C v jeho hornej časti, kým spodná časť 
vody dosiahla 49 °C. Od tohto momentu 
došlo k meraniu poklesu teplôt v jednotli-
vých meraných bodoch. Poloha meracích 
bodov je znázornená na obrázku 3 a ob-
rázku 4.

Na meranie teploty na povrchu oceľové-
ho plášťa boli použité snímače SMT-160-
30-92, ktorých charakteristické údaje sú 
uvedené v tabuľke 2. Merané teploty boli 
zaznamenávané a uložené pomocou mik-
ropočítača Banana X132. 

Tabuľka 1 Charakteristické údaje akumulačného 
ohrievača vody so stratifi kátorom

CHARAKTERISTICKÝ ÚDAJ  HODNOTA

Celková výška 1198 mm

Vonkajší priemer 550 mm

Priemer oceľovej nádoby 439 mm

Hrúbka izolácie PUR 40 mm

Súčiniteľ tepelnej vodivosti PUR izolácie 0,03 W.m-1.K-1

Tabuľka 2 Charakteristické údaje snímača teploty SMT 160-30–92

CHARAKTERISTICKÝ ÚDAJ  HODNOTA

Druh Výstupu IO: digitálny

Rozsah presnosti snímania:  ± 0,7 °C

Snímacia teplota Min: -45 °C

Snímacia teplota Max: +130 °C

Druh púzdra senzoru: TO-92

Počet pinov: 3

Napájacie napätie Min: 4,75 V

Napájacie napätie Max: 7,2 V

Po dvoch dňoch chladnutia bolo meranie zastavené a namerané 
hodnoty boli prenesené z mikropočítača a následne spracova-
né v programe MS Excel. Priebeh chladnutia vody v ohrievači je 
uvedený na obrázku 5.

Simulácia ochladzovania vody v programe ANSYS CFX

Po nakreslení modelu bola pre nádrž vytvorená sieť, kde pri me-
tóde konečných objemov, zvolenej metóde tetrahedrons a veľ-
kosti elementov 15 mm bolo vytvorených 6 626 203 elemen-
tov. Ďalej boli pre výpočet zadané okrajové podmienky, kde na 
vstupe bola nulová rýchlosť a taktiež bolo zadané inicializačné 
teplotné pole. Relatívny tlak na vstupe a výstupe bol p = 0 Pa. 
Pri stene nádrže bola pre presnejší výpočet nastavená medzná 
vrstva a pre zohľadnenie tepelnej izolácie bola v Setup-e nasta-
vená aj odpovedajúca tepelná strata. Ako model bol nastavený 
Laminar, nie turbulentný k-epsilon, kôli podmienkam voľnej 
konvekcie.

Výsledky simulácie sú taktiež pre časový úsek dvoch dní a sú 
uvedené na obrázku 6. Tieto vykazujú v porovnaní s nameraný-
mi hodnotami dostatočnú presnosť. 

Pre dosiahnutie porovnateľnej presnosti ako to už bolo uvedené, 
bolo potrebné zvoliť laminárny model. Pri turbulentnom modeli 

Obrázok 3 Akumulačný ohrievač vody so stratifi kátorom

Obrázok 4 Zobrazenie 
polohy snímačov na 
nádrži v programe 

Ansys CFX
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Obrázok 5 Zobrazenie priebehu chladnutia vody 
v ohrievači počas dvoch dní
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Obrázok 6 Zobrazenie priebehu chladnutia zo simulácie
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k-epsilon vykazovali výsledky značnú odchýlku. Taktiež nenasta-
venie inicializačného teplotného poľa po výške ohrievača spôso-
bilo veľké nepresnosti vo výsledkoch.

Záver

Na príklade porovnania nemeraných priebehov teplôt pri ochla-
dzovaní vody v akumulačnom ohrievači vody so stratifi kátorom 
a následnej počítačovej simulácii bolo poukázané na možnosť 
použitia takýchto metód pre optimalizáciu ohrievačov vody. Ta-
kéto metódy a postupy môžu byť využité v procese optimalizá-
cie hrúbky izolácie akumulačných nádrží, výbere efektívnejšieho 
druhu izolácie alebo ďalších použitých konštrukčných materiá-
lov. Pre dosiahnutie dostatočne presných výsledkov v simulá-
ciách je, ako to bolo uvedené, potrebné zvoliť napr. vhodné mo-
dely prúdenia, ale aj inicializačné podmienky. To môže byť pre 
dosiahnuté výsledky rozhodujúce.

Príspevok vznikol vďaka projektu VEGA č. 1/0108/19 a 1/0626/20 
a projektu KEGA č. 005TUKE-4/2019.

 Recenzovali:
doc. Ing. Peter Kapalo, PhD., Ing. František Vranay, PhD.
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Původní termín Aquathermu Nitra od 9. do 12. 2. 2021 se dnes zdá 
být nereálný především v souvislosti s aktuální situací v celé Evro-
pě, ale i přes nepříznivý vývoj je třeba nepodléhat skepsi a být na 
trhu stále vidět. Proto jsme se snažili vytvořit virtuální platformu, 
která by v této náročné době umožnila zachovat maximum mož-
ného osobního přístupu a kontaktu mezi vystavovateli a jejich 
klienty a zároveň zachovala kontinuitu v prezentaci našich klientů 
na trhu TZB. Proto jsme v tradičním únorovém termínu připravili 
virtuální veletrh, který v sobě pojí prvky klasického veletrhu jak 
v prezentační, tak i edukační části. Naše úsilí nyní směrujeme na 
slovenský trh, tak jak je to v lichých letech pravidlem.

Cenově jsme vyšli vstříc nejenom stávajícím vystavovatelům, ale 
i menším servisním a instalačním fi rmám a proto základní balíček 
účasti začíná již na 500 Eur za Vaši virtuální expozici. Pro více infor-
mací nás, prosím, kontaktujte.

Klasický „kamenný“ veletrh je pro tuto chvíli přesunut do termí-
nu od 20. do 23. 4. 2021 a samozřejmě v případě jeho uskuteč-
nění budou mít jeho vystavovatele účast na virtuálním veletrhu 
TZBexpo.com zdarma. 

A co Vás čeké na e-veltrhu? Virtuální expozice, 

videohovory, chaty a doprovodný program

Pro prezentaci vystavovatelů jsou připraveny virtuální expozice, 
které vytvoří adekvátní prostor pro prezentaci fi remních novinek, 
představí instruktážní videa, webináře a veřejná školení, nebo 
naopak uzavřená setkání pro vybrané klienty. Vystavovatelé také 
představí svoji servisní nebo partnerskou síť. Když si návštěvníci 
nebudou moct výrobek osahat, budou si jeho instalaci moct díky 
jednoduché aplikaci vyzkoušet přímo u sebe doma.

A to nejdůležitější, návštěvníci budou moct s vystavovateli cha-
tovat, domlouvat si schůzky nebo vést videohovor. Vystavovate-
lé tak budou mít možnost v reálném čase prezentovat samotný 
produkt, jeho jednotlivé přednosti nebo poradit s jeho obsluhou, 
údržbou, případně konzultovat s návštěvníky kompletní řešení 
jejich záměru.

STAŇTE SE Z NÁVŠTĚVNÍKA VYSTAVOVATELEM TZBexpo.com

Máte možnost oslovit stávající i nové zákazníky z bezpečné vzdá-
lenosti, bez omezení a bez rizika pro své zaměstnance – z pohodlí 
Vaší kanceláře nebo home offi  ce. Představte své novinky, domluv-
te si osobní schůzky nebo poraďte návštěvníkům s výběrem pro-
střednictvím chatu nebo video hovoru.

Získejte přehled o návštěvnosti Vaší expozice a zájmu 
o jednotlivé exponáty ve formě přehledného výstupu.
Zúčastněte se živého vysílání a buďte součástí diskuzí 
s odborníky nad aktuálními tématy v rámci virtuální kon-
ference.
Umožněte Vašim klientům vyzkoušet si Váš produkt po-
mocí rozšířené reality v mobilním telefonu přímo u nich 
doma. Připravte soutěže, slevové akce nebo další marke-
tingové aktivity a spusťte Vaši kampaň přes nový komu-
nikační kanál.

Zdroj: MDL expo s.r.o.

TZBEXPO.COM – VIRTUÁLNÍ PODOBA VELETRHU 
AQUATHERM NITRA

V tradičním únorovém termínu Aquathermu Nitra 

proběhne virtuální veletrh s prvky klasického veletrhu jak 

v prezentační, tak i edukační části.





PLYNÁR • VODÁR • KÚRENÁR + KLIMATIZÁCIA 6/2020

www.voc.sk/plynar-vodar-kurenar-klimatizacia30

Efektivita a design

Sprchové armatúry Schell sú nielen hospodárne, ale vďaka svo-
jej koncepcii tiež odolné pri každodennom používaní a pripra-
vené bez porúch slúžiť dlhé roky. Rozhodne zaujmú tiež svojim 
funkčným designom. Každý investor a projektant však v prvom 
rade dbá na efektívne vynaloženie investícií do budovy. U efek-
tívne používaných armatúr Schell Linus si ľahko spočíta, za 
akú dobu sa mu táto investícia vráti na úspore vody a energie, 
alebo koľko peňazí ho ročne stojí niekoľko kvapkajúcich spŕch 
napríklad v šatniach športoviska. Tieto armatúry sa však neu-
platňujú iba pri stavbe budov nových, ale čím ďalej tým hlas-
nejšie prehovárajú aj do rekonštrukcií už existujúcich verejných 
a komerčných budov.

Moderná technológia v sprchách

Modelový rad Linus je ponúkaný v podomietkovom vyhoto-
vení s nástenným ovládaním. Na slovenskom trhu sa najviac 
presadzujú typy so samozatváracou funkciou, a to ako zmieša-
vacie, tak s termostatom alebo na predmiešanú vodu. Na okraji 
záujmu samozrejme nezostávajú ani armatúry s elektronickým 

SPRCHOVÉ ARMATÚRY SCHELL LINUS PRINÁŠAJÚ SPOĽAHLIVÉ 
RIEŠENIA PRE VEREJNÉ SANITÁRNE PRIESTORY

Projektanti sanitárnych priestorov v školách, priemyselných podnikoch, na športoviskách a v ďalších verejných 

zariadeniach vyžadujú od inštalovaných výrobkov dlhodobú životnosť a odolnosť. Tieto a mnohé ďalšie kritériá bez 

zvyšku napĺňajú sprchové armatúry Linus od renomovaného nemeckého výrobcu Schell.
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spúšťaním. V ponuke Schell samozrejme nájdete tiež 
najmodernejšie armatúry s integrovaným prepla-
chom usadenej vody, alebo s termickou dezinfek-
ciou. K už zmienenej úspore dodajme aj jasné čísla: 
maximálny prietok je dimenzovaný pod 10 litrov za 
minútu, dĺžku prietoku vody je možné nastaviť v in-
tervale zhruba od päť do štyridsať sekúnd (závisí na 
okamžitom tlaku a teplote vody). Armatúry Schell Li-
nus sa skladajú vždy z podomietkového boxu (Mas-
terbox) a ovládacej dosky, ktorá má buď nerezový 
alebo pochrómovaný povrch a môže tak odolávať 
vonkajším vplyvom, nehrdzavie a zachováva si dlho-
ročnú životnosť. Sortiment je doplnený o robustné 
pevné sprchové hlavice či pomôcky pre prípadnú 
montáž do ľahkých priečok.

„Pre mnoho bazénov, akvaparkov či športovísk pred-
stavujú armatúry Linus veľmi vhodné riešenie moder-
nej, odolnej a úspornej prevádzky spŕch ako pre náv-
števníkov, tak pre športovcov,“ vysvetľuje Ivan Bahník, 
obchodný zástupca fi rmy Schell pre Slovenskú 
republiku. „Projektanti, inštalatéri i montážne fi rmy 
si môžu na našich webových stránkach prehliadnuť 
všetky detaily kompletného sortimentu sprchových ar-
matúr LINUS vrátane montážnych návodov.“

Kvalita – tradícia – inovácia

Schell je tradičným nemeckým výrobcom špičko-
vých sanitárnych armatúr. Meno tohto rodinného 
koncernu sa stalo synonymom pre celosvetovo 
známe rohové ventily. Firma z Olpe v nemeckom 
regióne Sauerland však slávi úspechy aj v tvrdej 
konkurencii výrobcov kúpeľňových a kuchynských 
armatúr. Tradícia fi rme nebráni, aby sa výrazne ne-
angažovala tiež na poli moderných technológií a tak 
napríklad vyvinula sofi stikovaný softwarový systém 
hospodárenia s vodou Schell Watermanagement 
System, ktorý umožňuje správcom verejných a ko-
merčných budov úsporné a hygienické narábanie 
s vodou v sanitárnych priestoroch. 

Viac informácií získate na www.schell.eu alebo 
u obchodného zástupcu Schell pro SR:

Ivan Bahník
obchodný zástupca pre SR
tel.: +421 902 334 922
e-mail: ibahnik.schell@gmail.com
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Najvyšší komfort a nízka spotreba energie

Čerpadlá Star-Z NOVA ponúkajú najvyššiu úroveň komfortu tým, 
že poskytujú okamžite horúcu vodu v každom odbernom mies-
te, a pritom šetria zdroje a minimalizujú náklady na energiu.

Výhody používania čerpadiel Wilo-Star-Z NOVA:
Okamžitý prívod teplej vody
Najnižšia spotreba energie
Tichá prevádzka a dlhá životnosť
Ľahká inštalácia
Spätná klapka (verzia A/T)
Uzatvárací guľový ventil (verzia A/T)
Časový spínač (verzia T)
Odolnosť voči zablokovaniu do tvrdosti vody až 20° dH

Neuveriteľne nízka spotreba energie 3 – 6 W je možno vďaka 
inovatívnej technológii synchrónneho motora. K nízkej spotre-
be energie tiež prispievajú nízke tepelné straty vďaka tepelnej 

izolácii, ktorá je štandardným vybavením čerpadla. Za predpo-
kladu, že je čerpadlo v noci vypnuté a cez deň beží 6 hodín pri 
priemernej spotrebe vody v domácnosti počas dňa, budú ročné 
náklady na spotrebu elektriny na úrovni 2 € za rok!

CIRKULAČNÉ ČERPADLO STAR-Z NOVA V NOVOM DESIGNE

Na jeseň roku 2020 spoločnosť Wilo uviedla obmenené cirkulačné čerpadlo pre teplú úžitkovú 

vodu Star-Z NOVA, ktoré prichádza v novom produktovom a inovatívnom designe.

VLASTNOSTI STAR-Z NOVA STAR-Z NOVA A STAR-Z NOVA T

Úspornosť * * *

Odolnosť voči tvrdej vode 20°dH * * *

Tepelná izolácia * * *

Wilo-Connector * * *

Spätná klapka * *

Uzatvárací guľový ventil * *

Teplotná dezinfekcia   *

Časový spínač   *

Riadenie na teplotu   *

Prehľad úsporných cirkulačných čerpadiel Wilo

NOVÁ Star Z NOVA



Dynamické 
termostatické 

ventily
AutoSAR

w w w . c o m a p p r a h a . c z

Rozšírenie radu dynamických ventilov o variant pre radiátory 
so stredovým pripojením. K dispozícii sú v priamom i rohovom 
prevedení. Rohové prevedenie potom vo variante so vstupom do 
radiátora v avo alebo vpravo.

Ako novinka sú pre radiátory s integrovaným ventilom v ponuke 
hydraulické dynamické moduly. Modul v sebe nemá termostatický 
mechanizmus, pretože ten je sú as ou radiátora.
Dynamické moduly sú k dispozícii v prevedení priamom 
i rohovom. Rohové prevedenie potom vo variante so vstupom do 
radiátora v avo alebo vpravo.

COMAP_TOPIN_2020.indd 18 16.11.2020 15:26:10
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Porovnanie mesačnej a hodinovej metódy

Na obr. 1 je vidieť, že tepelný výkon vypočítaný mesačnou metó-
dou znázornený rovnou žltou čiarou nevie ukázať rozdielnu 
potrebu tepelného výkonu v priebehu dňa. Tým neumožňuje 
optimalizáciu prevádzky tepelného čerpadla vo zvýhodnenom 
teplotnom režime v priebehu dňa s potenciálnou akumuláciou 
tepla a vôbec nie je identifi kovaná potreba chladenia. Naopak 
hodinová metóda vyhodnotí potrebu tepelného výkonu s hodi-
novým krokom, umožňuje tak optimalizáciu prevádzky tepelné-
ho čerpadla v priebehu dňa a naviac vypočíta aj potrebu chla-
denia, ktorá sa ukázala v dome v Hurbanove ešte 18. októbra 
2017.

Najnižšia hodnota spotreby primárnej energie je preukázaná 
pomocou hodinového spôsobu výpočtu. Tento princíp je vhod-
ný pre tepelné čerpadlá, pretože presnejšie zohľadňuje výpočet 
s odpovedajúcim COP alebo EER vo vzťahu k vonkajším teplo-
tám pre každú hodinu v roku. COP sa vypočíta na každú hodinu 

a závisí od miery zaťaženia budovy a teploty nízkopotencionál-
neho zdroja tepla. 

Na obr. 2 vidieť nielen nižšie energetické nároky vypočítané 
hodinovým krokom (modrou farbou, ale tiež nároky na chlade-
nie (zelenou farbou) v apríli, máji, septembri, októbri, ktoré pri 
použití mesačnej metódy (fi alová) ostali skryté.

Posun budovy do A0

Budovu s tepelným čerpadlom môže aj mesačná metóda 
posunúť do energetickej triedy A0, ak sa použije tepelné čerpa-
dlo zem/voda alebo voda/voda v závislosti od intenzity tepelnej 
ochrany danej budovy, použitého PEF a druhu tepelného čer-
padla. Ak sa použije tepelné čerpadlo vzduch/voda, nemusí byť 
posun budovy vždy do triedy A0. 

Použitím hodinovej metódy sa budova pôvodne s plynovým 
kotlom zaradená v energetickej triede A1 alebo s elektrickým 
kotlom v triede B, po nahradení tepelným čerpadlom posúva do 
triedy A0 a to aj bez započítania prínosu energie s rekuperácie 
respektíve z FV panelov.

Podľa tab. 1 je dom s tepelným čerpadlom zaradený vo vyššej 
energetickej triede na rozdiel od domu s elektrickým kotlom, 
ktorý posúva dom do triedy B bez ohľadu na spôsob výpočtu. 

Je zrejmé, že elektrické vykurovanie nebude môcť byť používa-
né, ak budeme chcieť budovu zaradiť do energetickej triedy A0, 
pokiaľ sa neskombinuje elektrický kotol s FV panelmi, respektíve 
s krbom, ktorý sa však v bežnom živote už väčšinou nepoužíva.

Hodinová metóda je dôležitá

Rozdiel medzi mesačnou a hodinovou metódou pri výpočte 
energetických nárokov (potrieb energie) je významný, znížený 
až o takmer 20 %. Veľkým prínosom hodinovej metódy je aj 
zviditeľnenie nárokov na chladenie, ktoré mesačná metóda 
nedokáže presne popísať. Hodinový spôsob výpočtu energe-
tickej náročnosti (spotreby primárnej energie) je oproti výpočtu 
pomocou vyhlášky mesačnou metódou nižší o 15 % a oproti 
výpočtu s SCOP takmer o 13 %.

PREČO PODPORUJEME HODINOVÝ KROK
Tepelné čerpadlá posúvajú budovy do A0

Pomer vyrobenej a spotrebovanej energie v budove sa počas roka mení. Najpresnejšie vie potreby a spotreby energií 

vyjadriť hodinová metóda, ktorá nielenže ich presnejšie vypočíta, ale tiež rozlíši, či ide o potrebu chladenia alebo 

vykurovania. V diplomovej práci Ing. Ivany Stančíkovej ocenenej SZ CHKT je dokázané, že na určenie energetických 

nárokov budovy (teda potrieb energie) je na rozdiel od mesačnej metódy hodinová metóda presnejší spôsob.

Obr. 1  Žltá čiara je vypočítaná mesačnou metódou. Mesačná metóda na 
základe priemernej teploty udáva len potrebu vykurovať, naopak podrob-
ná hodinová metóda zobrazená modrou čiarou preukazuje okrem vykuro-

vania aj potrebu ohrevu teplej vody. Modrou čiarou hodinovou metódou 
počas obedňajších hodín sa zobrazuje aj potreba chladenia.

Obr. 2  Porovnanie energetických nárokov v kWh/m2 za rok 
vypočítaných mesačnou a hodinovou metódou.

Tab. 1  Výsledne porovnanie energetickej náročnosti budovy vypočítanej 
hodinovou a mesačnou metódou pre tepelné čerpadlo a elektrický kotol so 

zaradením budovy do energetickej triedy
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Použitím hodinovej metódy sa dosiahne:
1.  Optimálny návrh výkonu tepelného čerpadla.
2.   Splnenie požiadaviek na vykurovanie, chladenie 

a teplú vodu zvoleného domu v mnohých nízko-
energetických domoch tepelným čerpadlom s pria-
mym posunutím budovy do energetickej triedy A0, 
prípadne aj so započítaním energie z rekuperácie.

3.   Hodinová metóda je výhodnejšia pre tepelné čer-
padlá pretože presnejšie zohľadňuje výpočet pomo-
cou COP. Vykurovací súčiniteľ COP určený zodpove-
dajúco pre každú hodinu závisí od miery zaťaženia 
a teploty zdroja.

Hodinová metóda je výhodnejšia aj na dimenzovanie fotovoltiky 
pre vlastnú spotrebu. Ak budova vyrobenú energiu nevie spo-
trebovať, pri nezabezpečenom odbere predimenzovanie výroby 
je pre investora fi nančne nevýhodné.

Nulové, plusové alebo takmer nulové budovy

zahŕňajú integrované využitie pasívnej tepelnej ochrany, výrobu 
energií a ich energeticky efektívnu spotrebu. Rozlišujú sa auto-
nómne nulové budovy, plusové budovy, ale najmä „Budovy s tak-
mer  nulovou spotrebou energie (NZEB).“

Sú to budovy, ktoré poháňajú samé seba a vyrobia energie, 
ktoré aj spotrebujú prípadne zdieľajú. Budova v priebehu dňa 
napríklad v lete cez deň vyrobí viac energie ako cez deň spotre-
buje a prebytok energie buď uskladní alebo zdieľa. Pomer vyro-
benej a spotrebovanej energie v budove sa počas roka mení. 
Najpresnejšie vie potreby a spotreby energií vyjadriť hodinová 
metóda, ktorá nielenže ich presnejšie vypočíta, ale tiež rozlíši, či 
ide o potrebu chladenia alebo vykurovania.

Potenciál na zlepšovanie energetickej efektívnosti budov majú 
napríklad solárne kolektory, rekuperátory tepla, ale najmä tepel-
né čerpadlá, ktoré nielen vykurujú, ale i chladia a pri použití 
výpočtu potreby a spotreby energie hodinovým krokom posú-
vajú budovy s nízkou spotrebou energie priamo do energetickej 
triedy A0.

Budova by mala energie vedieť spotrebovať alebo zdieľať

Ak budova vie vyrobiť energiu a nevyužije ju, ani nezdieľa, tak sa 
vlastne znehodnotí. Môže sa energeticky efektívne využiť najmä 
tepelnými čerpadlami, ktoré chladia i vykurujú. Je dôležité 
v budovách s vysokou spotrebou energií zvyšovať energetickú 
efektívnosť tak, aby vyrobené energie boli efektívne spotrebova-
né v budove. V budovách bude tiež využívaná nárazovo vyrobe-
ná lokálna, regionálna,... výroba elektriny, ktorú efektívne vedia 
využiť tepelné čerpadlá.

Doc. Ing. Peter Tomlein, CSc., SZ CHKT Šamorín
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Stále viac spoločností uznáva príležitosti digitalizácie na zvýšenie 
produktivity práce a spokojnosti zákazníkov. S technológiou inte-
ligentného merania od spoločnosti Testo môžete zvládnuť každo-
denný obchodný život a zjednodušiť pracovné procesy pri údržbe 
a inštalácii a predovšetkým ušetriť na spracovaní nameraných 
údajov – a dokumentácií veľa drahocenného času a peňazí. 

Spoločnosť Testo ponúka potrebnú meraciu technológiu v jesen-
nej akcii za špeciálnu cenu v rôznych súpravách digitálnej mera-
cej techniky pre vykurovacie služby, inštaláciu a údržbu tepelných 
čerpadiel alebo skúšky tesnosti plynových a vodovodných potru-
bí.

Jednoduchá obsluha, spoľahlivé výsledky, bezpapierová doku-
mentácia: Zabezpečte si svoje výhody už teraz.

Zostavy analyzátorov spalín pre začiatočníkov, 

všestranných servisných technikov, ale aj profesionálov

S analyzátorom spalín testo 300 zvládnete všetky výzvy, ktorým 
budete čeliť v tejto vykurovacej sezóne – aj v budúcnosti. Pre ana-
lýzu spalín boli vytvorené tri zostavy (*Podľa výberu sú tieto zosta-
vy dodávané bez/s tlačiarňou, vrátane náhradného papiera): 

štartovacia zostava testo 300 (0564 3002 70/71*), 
univerzálna zostava testo 300 LL (0564 3004 70/71*)
a profesionálna zostava testo 300 LL so zrieďovaním CO 
(0564 3004 82/89*). 

Zostavy obsahujú samotný analyzátor, vrátane napájacieho zdro-
ja, plynovú odberovú sondu, náhradné fi ltre, EasyHeat PC softvér 
puzdro alebo kufor.

Rozsah meraní: O2, CO do 4 000 ppm/8 000 ppm (do 30 000 s fun-
kciou zrieďovania), voľba na NO senzor (séria LL). Na zostavy sa 
poskytuje 2-ročná/4-ročná záruka.

Odolný zvonku, šikovný zvnútra: testo 300 – 

German Design Award Winner 2020

Intuitívne ovládanie

Veľký dotykový displej Smart-Touch s intuitívnym ovláda-
ním – ako na vášom smart telefóne
Jasne štruktúrovaná, vedená ponuka merania – a predna-
stavené všetky dôležité meranie
Okamžite pripravený na spustenie z pohotovostného re-
žimu – bez čakania

Odborná dokumentácia

Priamo na mieste – správy odoslané prostrednictvom e-
mailu
Integrovaný adresár – alebo si vytvorte zákazníkov v bez-
platnom softvéri testo EASYHEAT a odošlite ho cez USB do 
testo 300

Robustná konštrukcia

Zapustený displej odolný proti poškriabaniu – s ochran-
nou fóliou vymeniteľnou užívateľom
Skrutkované puzdro – pre väčšiu bezpečnosť
Extra silné, pogumované magnety na zadnej časti – pre 
bezpečnú a k materiálu šetrnú montáž

K vybraným zostavám testo 300 dostávate zadarmo teraz prístroj: 

testo 510, testo 316-1 alebo testo 770-3. Všetky zostavy sú úplne 
šité na mieru meracím úlohám v odbore vykurovania a uľahčujú 
každodenné podnikanie. Výsledné zjednodušené pracovné proce-
sy, ako aj digitálne spracovanie nameraných údajov a bezpapierová 
dokumentácia šetria používateľom drahocenný čas a peniaze.

Veľký 5-palcový HD Inteligentný dotykový displej – všetky pa-
rametre systému vidíte okamžite: displej reaguje bez onesko-
renia – rovnako ľahko ako na vašom smartfóne.
Na mieste je možné ľahko vytvoriť dokumentáciu (vrátane na-
meranej hodnoty, polohy a údajov o zákazníkoch).

MERACIA TECHNIKA TESTO NA SERVIS 
VYKUROVANIA A TEPELNÝCH ČERPADIEL

Počas nadchádzajúcej vykurovacej sezóny budú odborníci na vykurovanie čeliť zvláštnym výzvam. Zákazníci požadujú 

a očakávajú svoju obvyklú spoľahlivú službu – ale zároveň sa mnohí budú snažiť minimalizovať svoje výdavky viac ako 

kedykoľvek predtým. Vplyv má aj nedostatok kvalifi kovaných pracovníkov. 
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Ukladajte protokoly o meraní PDF priamo do zariadenia 
a majte ich vždy k dispozícii.
Funkcia podpisu: Váš zákazník môže podpisovať správy o me-
raniach priamo v zariadení.
Posielajte protokoly o meraní priamo do kancelárie alebo zá-
kazníkom cez WiFi (hotspot).
V pohotovostnom režime je testo 300 pripravené na mera-
nie stlačením tlačidla. Použite ho ihneď u ďalšieho zákazníka 
– pretože už nemusíte čakať na koniec fázy vynulovania.
Integrované rozhranie Bluetooth®: Priama tlač nameraných 
hodnôt na mieste pomocou príslušnej tlačiarne.

Merajte múdro – zvládnete všetko: 

so zostavou testo 557 pre tepelné čerpadlá

Najprv to boli len občasné práce – a teraz je vo vykurovaní inšta-
lácia a servis tepelných čerpadiel súčasťou každodenného života. 
Tento nárast nie je prekvapivý, pretože táto efektívna a ekologická 
technológia môže z použitej elektrickej energie generovať štyri až 
päť násobné množstvá tepelnej energie. Aby poskytovalo tepel-
né čerpadlo optimálny výkon, je potrebné pravidelne kontrolo-
vať a optimalizovať určité veličiny. Tlak a chladivo sú tu kľúčové. 
S analyzátorom chladenia testo 557 budete ideálne vybavení pre 
všetky tepelné čerpadlá a chladiace okruhy – a to nielen vďaka 
týmto jasným výhodám: 

Rýchle a presné meranie vysokého a nízkeho tlaku: Dva 
teplotne kompenzované snímače tlaku umožňujú a auto-
maticky vypočítajú teoretickú teplotu odparovania a kon-
denzácie.
Možný simultánny výpočet prehriatia a podchladenia: 
Ušetrite si manuálne výpočty, ktoré sú časovo náročné 
a pri ktorých sa často vyskytujú chyby.
Presná externá sonda Pirani na meranie podtlaku: S analy-
zátorom získate vysoko presnú sondu Pirani, ktorá umož-
ňuje presné meranie podtlaku a uľahčuje tak evakuáciu 
chladiacich systémov a tepelných čerpadiel.
Súčasťou dodávky sú dva štipcové snímače teploty: Upev-
nite ich na rúrky, aby ste spoľahlivo zmerali povrchovú 
teplotu.
Vďaka režimu automatického tepelného čerpadla nie je 
potrebné zamieňať hadice s chladivom.
60 chladív je uložených v pamäti prístroja, môžete ich 
v prípade potreby aktualizovať pomocou aplikácie pre 
smartfón/tablet a prispôsobiť vašim požiadavkám.
Medzi ďalšie dôležité funkcie štvorcestného rozdeľovača 
patria teplotne kompenzovaná skúška tesnosti a automa-
tická kompenzácia okolitého tlaku.

Zostava testo 557 pre tepelné čerpadlá s Bluetooth® 

a 4-hadicovou plniacou sadou

Výpočet prehriatia a podchladenia v reálnom čase
Pripojenie k smart telefónu/tabletu: Vzdialené monitoro-
vanie a dokumentácia meraní

V zostave sú zahrnuté:
Zostava 4 plniacich hadíc
2x kliešťové teplotné snímače
Veľmi presný externý vákuometer Pirani
Prepravný kufor

Intuitívne ovládanie

Automatický výpočet kľúčových veličín – teplota odparova-
nia a kondenzácie alebo teploty prehriatia a podchladenia

Ľahké držanie a ovládanie jednou rukou – pre väčšiu slo-
bodu pohybu
60 uložených najbežnejších chladív – aktualizácia pros-
tredníctvom aplikácie

Odborná dokumentácia

Priamo na mieste prostredníctvom bezplatnej aplikácie – 
správy zasielané s fotografi ami prostredníctvom e-mailu
Správa zákazníkov v aplikácii – všetky informácie vždy po 
ruke

Robustná konštrukcia

Robustné puzdro s kovovým rámom (IP42) – spoľahlivá 
ochrana proti nárazom
Dlhá životnosť batérie – až 250 hodín
Žiadne straty chladiva – vďaka špeciálnej konštrukcii

K  zostave testo 557 dostávate zadarmo: Indikátor napätia testo 

745.

Pripojte testo 557 k vášmu smartfónu/tabletu! Aplikácia vám 
uľahčuje prácu s rôznymi šikovnými funkciami:

Diaľkové sledovanie merania: Počas merania nemusíte zo-
stať priamo pri analyzátore, ale môžete sledovať meranie 
na diaľku pomocou svojho smartfónu/tabletu; Dosah až 
do 20 m v otvorenom priestore.
Zobrazenie nameraných údajov na smartfóne/tablete: Váš 
smartfóne/tablet vám počas merania zobrazuje namera-
né hodnoty – a je veľmi užitočné, ak paralelne vykonávate 
systémové nastavenia.
Funkcie praktickej dokumentácie: Uložte výsledky svojich 
meraní (vo formáte pdf alebo csv) a v prípade potreby ich 
pošlite priamo e-mailom. Fotografi e, ktoré ste mohli uro-
biť na mieste merania, je možné vložiť do dokumentácie 
pomocou aplikácie.
Aktualizácia chladiva: Pomocou tejto aplikácie môžete 
vykonať aktualizáciu chladiva, aby boli chladivá vo vašom 
digitálnom rozdeľovači vždy aktuálne.

Viac o analyzátoroch spalín testo 300 a analyzátore chladenia 

testo 557 sa dozviete na www.meracie-pristroje.eu.
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Chytro merať.
Všetko zmerať.
Jednoduché ovládanie, spoľahlivé výsledky meraní, bezpapierová dokumentácia:
meracie prístroje testo pre servis vykukovacích zariadení a tepelných čerpadiel.

Ak
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