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Čo sa zateplením BD vlastne stalo?
• znížili sa tepelné straty = znížila sa potreba tepla na ÚK
• výpočtovo 50%

• prevádzkovo 30%

Aký má dopad táto zmena na prevádzku sústavy ÚK?
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Výkon zdroja = 100% tepelných strát
Ako sa odovzdáva teplo? - teplota média, objem média v čase, plocha
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Znížiť množstvo tepla do BD po zateplení je možné iba:
a) znížením vykurovacej krivky VK (teplo v krivke)
b) ak je VK bez zmeny - znížením prietoku média
c) znížením plochy vykurovacích telies

Bytový dom
nezateplený
zateplený

Aký má dopad zateplenie BD na prevádzku sústavy
ÚK? Čo je potrebné urobiť so sústavou ÚK?
• Ak nedôjde k zníženiu výkonu zdroja, t.j. nezmení sa vykurovacia
krivka, automaticky dôjde k zníženiu prietoku sústavy ÚK.
výkon –30%
výkon –50%

Zdroj obr. prezentácia USS, P. Zelenay.
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Vplyv zmeny prietoku na diferenčné tlaky sústavy
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Zníženie výkonu zmenou prietoku na VT

výkon -30% = prietok -62%

výkon -50% = prietok -82%

Vplyv trvalo zníženého prietoku na meranie PRVN

70-75%

Výška umiestnenia digitálnych
PRVN je daná výrobcom ako
najvhodnejšie miesto pre
presnosť a správnosť merania
a vychádza z podmienok pri
menovitom výkone a zvolenom
teplotnom spáde, a teda jemu
zodpovedajúcemu prietoku cez
vykurovacie teleso.
50%

Norma EN 834 definuje miesto inštalácie PRVN nasledovne: „Ako miesto pripojenia
snímačov rozdeľovačov vykurovacích nákladov sa musia zvoliť také miesta, v ktorých je
podľa možnosti čo najväčší rozsah prevádzkových teplôt postačujúca závislosť medzi
indikovanou hodnotou a teplom odovzdaným vykurovacím telesom. ...“

Regulácia výkonu prietokom po zateplení – závery:
- Sústava ÚK po zateplení nepracuje optimálne a je potrebná zmena
- Samotná inštalácia regulátora diferenčného tlaku na vstupe nestačí,
preregulovanie, priškrtenie vetilov na stúpačkách je nepostačujúce, je
potrebné osadiť RDT na stúpačky ÚK a doregulovať stúpačkový ventil.
- Škrtenie predregulácií ventilov na VT by bolo vhodné, ale sa
neodporúča. Potrebné overiť výpočtom.

- Správnosť merania PRVN na VT je pri dramatickom a trvalom znížení
prietoku je diskutabilná.
- Regulácia výkonu prietokom má za následok pocit studených radiátorov.
VT hreje iba par centimetrov z vrchu.
- V prípade priškrtenia predregulácií ventilov na VT dôjde k ešte väčším
problémom pri odvzdušnení sústav ako doteraz.

Zníženie výkonu zmenou ekvitermickej krivky

Inštaláciou ekvitermickej
regulácie je možné získať
kontrolu nad úsporami
a dosiahnuť priemerné úspory
za celý rok približne 11%[1].
[1]

Ing. František Vranay - Dizertačná práca: POSÚDENIE TRANSFERU
TEPELNÝCH TOKOV VO VÄZBE NA EFEKTÍVNOSŤ PREVÁDZKY
VYKUROVACÍCH SYSTÉMOV, rok 2007.

R

Vplyv zateplenia BD na efektívnosť sústavy TV
Aký vplyv ma zateplenie BD na efektívnosť sústavy TV?
Žiaden!
Zateplením BD sa zviditeľní neefektívnosť a vysoké náklady za
komfort mať teplú vodu.
Náklady za ohrev TV u zatepleného BD môžu predstavovať až 60%
nákladov za teplo.
- zateplenie rozvodov
- vyregulovanie rozvodov TV
- podpora ohrevu alternatívnymi zdrojmi
ZÁKON 476 zo 4. novembra 2008 (novela 1.1.2013)
§6

Povinnosti pri spotrebe energie v budovách
(1) Vlastník veľkej budovy10)
b) s centrálnou prípravou teplej vody je povinný zabezpečiť a udržiavať hydraulicky vyregulované rozvody teplej vody,
§7

Požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody v budovách
(1) Technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá
ministerstvo .

Zateplili sme a čo ďalej?
Komplexný pohľad
• Posúdenie zdroja tepla
• Posúdenie sústavy ÚK, TV

• hydraulické vyregulovanie
• izolácie

• meranie

Posúdenie zdroja tepla
• Aký typ zdroja dodáva teplo do BD?

• Je možné zefektívniť prevádzku súčasného zdroja?
• ako?
• aké investície?
• aké prevádzkové náklady?
• aká návratnosť?
• Je možné nakúpiť, vyrobiť teplo lacnejšie?
• aký zdroj? (plynový kotol, tepelné čerpadlo, solár)
• aké investície?
• aké prevádzkové náklady?
• aká návratnosť?

Komplexný pohľad na problematiku
Neexistuje jedno univerzálne riešenie pre všetky objekty
Pri výbere riešenia je vždy potrebné prihliadať všetky
možnosti, na legislatívne požiadavky a obmedzenia,
požiadavky na komfort užívania a požiadavky na
efektívnosť riešenia v čase.
Amatérske riešenia s dôrazom na nízku cenu spôsobujú
problémy, ktorých odstraňovanie stojí niekoľko násobne
viac ako profesionálne riešenie za štandardnú cenu.

Publikačná činnosť:
2002 - Metodika hydraulického vyregulovania ÚK a TV
2011 - Zásady kontroly a udržiavania hydraulických systémov ÚK a TV
2012 - Vplyv regulácie TV a dopady na jej cenu a spotrebu.

2012 - Prenosy dát z vodomerov, PRVN a MT pre potreby následného
rozpočítavania nákladov - Súčasné možnosti a trendy
2012 - Manažérske zručnosti: podniková kultúra, orientácia na zákazníka,
riadenie a informatizácia procesov, vedenie porád a rozhodovanie
2013 - Optimalizácia sústav a zefektívnenie prevádzky tepelných
zariadení (ÚK, TV) bytových domov po zateplení.

OPTIMALIZÁCIA SÚSTAV A ZEFEKTÍVNENIE PREVÁDZKY
TEPELNÝCH ZARIADENÍ (ÚK, TV) BYTOVÝCH DOMOV PO
ZATEPLENÍ

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

Ing. Dušan SLOBODNÍK
tel.: 0918 390 399
mail: slobodnik@enbra.sk

