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Abstrakt 

 Cílem p�edkládané diplomové práce je návrh vzduchotechniky pro ukázkovou 
laborato� v�trání. Na základ� literární studie, nabytých zkušeností a rad odborník� je v práci 
p�edstavena koncepce návrhu vzduchotechnického za�ízení pro laborato�, která bude sloužit 
pro ukázku p�ívodu vzduchu do místnosti pomocí r�zných vyústek. Samotnému návrhu 
vzduchotechniky p�edchází seznámení se s distribu�ními vzduchotechnickými prvky.   

Klí �ová slova 

 V�trání, vzduchotechnika, vyústky, laborato�

Abstract 

Objective of this thesis is the design of ventilation system for demonstration 
laboratory. Based on literature studies, experience and advice of experts is at work introduced 
the concept of design of ventilation equipment for laboratory, which will serve to demonstrate 
the air inlet into the room using different diffusers. Introduction of distribution elements for 
ventilation, priors the actual design of laboratory. 

Keywords 

 Ventilation, aircondition, outlets, laboratory 
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1 Úvod 

Spolu s rozvojem spole�nosti a technickým pokrokem jsou zvyšovány také nároky na 
zlepšení prost�edí, ve kterém �lov�k žije. Jedná se p�edevším o místní podmínky uzav�ených 
prostor, jako jsou obytné �i pracovní budovy, dopravní prost�edky, haly a jiné objekty. Jelikož 
�lov�k, který žije ve vysp�lé zemi, tráví více než 80 % �asu ve vnit�ním prost�edí [3], snaží se 
stav tohoto prost�edí p�izp�sobit tak, aby mu poskytoval podmínky pro zdravý pobyt a 
tvo�ivou práci. Tento stav se obecn� ozna�uje jako pohoda prost�edí.  

Jedním z nejpodstatn�jších �initel� ovliv�ující pohodu prost�edí jsou vlastnosti 
vzduchu v místnosti, kde se �lov�k nachází. Jedná se p�edevším o jeho teplotu, vlhkost, 
rychlost proud�ní, �istotu a koncentraci iont�. P�ísun vzduchu do vnit�ního prost�edí je 
zajiš�ován systémem v�trání. Ten musí obecn� zajistit požadovanou kvalitu vzduchu v pásmu 
pobytu osob, odvod zne�išt�ného vzduchu a tepelný komfort p�ítomných lidí. Abychom 
mohli zajistit požadovanou kvalitu vzduchu ve v�trané místnosti, je nutné znát nejen jeho 
pot�ebné množství a vlastnosti, ale také zvolit vhodný zp�sob jeho distribuce pro dané 
uspo�ádání.  

Distribuci vzduchu do místnosti zajiš�ují koncové prvky vzduchovod� – vyústi. 
Rozhodující vliv na proud�ní vzduchu, teplotní pole a pole koncentrací škodlivin má p�ívodní 
výus�, která ur�uje obraz proud�ní v místnosti a ovliv�uje teplenou pohodu �lov�ka. 

Laborato� vybavená technickým za�ízením pro ukázku p�ívodu vzduchu pomocí 
r�zných vyústek, navíc vizualizovaná pomocí kou�e by byla jist� p�ínosem pro nové i 
stávající studenty zabývající se technikou prost�edí. T�m bude sloužit pro praktickou ukázku, 
ale také pro vlastní úkoly, které obohatí teoretickou �ást výuky. Laborato� by m�la být 
navržena tak, aby spl�ovala veškeré požadavky uživatel�, a to co se tý�e názornosti i 
technického vybavení.  



11 

2 Koncové prvky v�tracích a klimatiza�ních za�ízení 

Distribu�ní prvky v�tracího za�ízení jsou velmi d�ležitou sou�ástí celého komplexu 
element� a mají nezastupitelnou funkci. Zakon�ují potrubní sít� v�tracího vzduchu a slouží 
k p�ívodu (odvodu) vzduchu do v�traného prostoru. Jejich správný návrh, dimenzování a 
reálné provedení zaru�ují správnou funkci celého systému. 

Vyústky pro p�ívod vzduchu do prostoru rozhodují velkou m�rou o charakteristice 
prostorového proud�ní, teplotním poli a koncentraci škodlivin. Ur�ují obraz proud�ní vzduchu 
v prostoru a výrazn� se svou funkcí podílí na pohod� prost�edí. Mají mít možnost regulovat 
pr�tok a upravovat konstantu vyústky.  

Odvád�cí vyústky dotvá�ejí obraz proud�ní a svým umíst�ním ovliv�ují využití 
p�ivád�ného vzduchu. Je ú�elné zabránit zkrat�m, kdy je vzduch z místnosti odveden d�íve, 
než projde pracovní oblastí a umis�ovat je do míst s vyšší koncentrací škodlivých látek. 

Vyústky jsou konstruovány pro osazení do st�n vzduchovod�, do stropu, do st�n, 
podlahy nebo parapetu, voln� do prostoru p�ípadn� mají univerzáln�jší použití. Typické 
st�nové vyústky jsou jedno- nebo dvou�adé m�ížky s nastavitelnými nebo pevnými lamelami, 
podlahové vyústky se zvýšenou nosností a m�ížkové št�rbiny. Stropní vyústky bývají �asto 
konstruovány pro instalaci do sníženého podhledu. Jsou jimi anemostaty, št�rbiny, d�rované 
panely, d�rované stropy a ví�ivé vyústky. Zvláštní použití mají velkoplošné vyústky (panely 
ploché, rohové, p�lkruhové a kruhové) a trysky, které se používají jednotliv�, ve skupinách 
nebo v kombinaci s výše uvedenými, a to k usm�rn�ní proud� �i jeho stabilizaci.[1],[2]   

2.1 Vyústka se žaluziovou klapkou (�ty�hranná) 

Klasické vyústky jsou nej�ast�ji tvo�eny rámem obdélníkového tvaru, do kterého jsou 
vloženy lamely a to v jedné nebo dvou �adách. Lamely slouží k regulaci sm�ru proudu 
vzduchu, ale také k regulaci pr�to�ného množství vzduchu. U p�ívodní vyústky se používá 
lopatek vertikálních i horizontálních, což umož�uje prostorovou regulaci. Odvád�cí vyústky 
bývají �ešeny jako jedno�adé. Regulace p�ívodu upraveného vzduchu je �ešena pomocí 
náb�hového plechu nebo regula�ní klapky s protib�žnými listy. 

Vyústky se vyráb�jí v širokém rozsahu velikostí a je možné je použít jak 
v pr�myslových aplikacích, tak pro komfortní za�ízení. Jsou vhodné pro v�trací a klimatiza�ní 
za�ízení, resp. pro teplovzdušné vytáp�ní. Jsou uzp�sobeny pro osazení do potrubí 
(�tvercového i kruhového), podhled� nebo stavebních p�í�ek. Uchycení vyústky se provádí 
pomocí upev�ovacího ráme�ku. Na obr. 1 je vyústka pro osazení do kruhového potrubí a 
vyústka s dv�ma �adami nastavitelných lamel.[1],[4] 

Obr. 1: �ty�hranné vyústky [8]
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2.2 Anemostaty 

Anemostaty jsou stropní vyústky, které se používají v�tšinou pro p�ívod upraveného 
vzduchu u komfortních v�tracích za�ízení. Instalují se do podhled� �i integrovaných strop�, 
ale mohou se umístit také voln� pod strop (nap�. obchodní plochy nákupních center). 
Používají se v místnostech s výškou od 2,6 do 4 m, a jsou vhodné pro p�ívod i odvod 
vzduchu. Provedení anemostat� je nej�ast�ji vícedifuzorové kruhové a �tvercové. Anemostaty 
jsou sestaveny ze soust�edných rozši�ujících se kruh� nebo m�ížek lamel, které vytvá�ejí 
pr�duchy pro vzduch. Výtokové plochy jsou tvo�eny profilovými lamelami. Je zajišt�no 
rovnom�rné p�ivád�ní vzduchu do všech sm�r� celé místnosti. 

P�ipojení na potrubní sí� se dodává v provedení vodorovném nebo svislém 
s p�ipojovací sk�íní, nebo svislé p�ipojení na �ty�hranná potrubí bez sk�ín�. Požadovaný 
objemový pr�tok vzduchu se nastaví regula�ním ústrojím integrovaným v p�ipojovací sk�íni 
nebo ve vzduchovodu. P�íklad anemostatu je na obr. 2.[1],[4] 

Obr. 2: �tvercový a kruhový anemostat [7]

2.3 Vyústky s ví�ivým ú�inkem 

Pro intenzivní sm�šování vzduchu v místnosti se vzduchem p�ivád�ným se používají 
ví�ivé anemostaty. Jejich vstupní lamely jsou bu� pevné, nebo nastavitelné. Zm�nou úhlu 
vyfukování vzduchu se dosahuje optimálního prov�trání v pobytové místnosti, jak p�i režimu 
vytáp�ní, tak p�i chlazení. V p�ípad� použití anemostat� s pevnými lamelami se nastavení 
lamel volí tak, aby podmínky vyhovovaly optimáln� pro oba režimy. Jejich nejv�tší p�edností 
je možnost p�ivád�t vzduch o teplotní diferenci až 10 °C, jelikož dochází k dokonalejšímu 
sm�šování vzduchu. Využívají se tedy pro prostory s vysokou teplenou zát�ží, jako jsou 
obchodní domy a prosklené kancelá�ské budovy.      

Používají se v prostorech s výškou stropu od 2,6 do 6 m, a to zejména pro p�ívod 
vzduchu, protože jako odvodní vyústky jsou velmi nákladné. Konstrukce vyústek m�že být se 
�tvercovou nebo kruhovou �elní deskou, se vsazenými lamelami z plastu pro usnadn�ní 
proud�ní. Montují se do podhled�, volného prostoru u stropu nebo mezi strop a perforovaný 
podhled. P�ipojení se poté provádí nej�ast�ji pomoci flexibilního potrubí. Ukázka anemostat�

je na obr. 3.[1][4]  
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Obr. 3: Ví�ivé anemostaty [10]

2.4 Št�rbiny 

Št�rbinové vyústky jsou charakteristické tím, že jejich délka je mnohokrát v�tší než 
ší�ka. Tyto lineární vyústky jsou vyráb�ny z profilu ší�ky 15 až 50 mm. Používají se hlavn�
pro komfortní v�trání a klimatizaci v prostorech se st�ední výškou stropu, kde je požadována 
velká vým�na vzduchu p�i malých rychlostech proud�ní. V pr�myslu se tyto vyústky také 
požívají pro odsávání u lakovacích box� a pr�myslových van. Pokud je pom�r stran 
obdélníkového profilu vyústky v�tší než 25:1, m�žeme považovat proud za plochý a využít jej 
nap�íklad jako clonu. Št�rbinové vyústky jsou vhodné pro vytáp�ní i chlazení prostor�, jako 
jsou kancelá�e, konferen�ní a výstavní sály, kina �i obchodní domy. Jejich �isté 
architektonické linie, které nenarušují interiér, jsou d�vodem oblíbenosti p�i v�trání 
komfortních místností.         
 Krom� vlastní št�rbiny je sou�ástí vyústky také p�ipojovací komora s hrdlem, které 
obsahuje regula�ní klapku. Št�rbiny se dodávají s definovaným nastavením sm�ru výtoku 
nebo je možné p�izp�sobit sm�r proud�ní podle požadavk� v místnosti. Vyústka m�že být 
konstruována jako až �ty��adá, ale nejpoužívan�jší jsou práv� jedno�adé až dvou�adé. P�íklad 
št�rbinové vyústky je na obr. 4.[1],[3]  
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Obr. 4: Št�rbinová vyústka s p�ipojovacím hrdlem [8]

2.5 Dýzy 

Dýzy jsou vhodné pro p�ívod upraveného vzduchu vysokými rychlostmi do velkých 
prostor� (nap�. konferen�ní sály, t�locvi�ny, terminály, nahrávací studia atd.). Do proudu 
vyfukovaného vzduchu se indukuje okolní vzduch, což má za následek n�kolikanásobné 
zvýšení pr�toku vzduchu v míst� dosahu, oproti pr�toku vzduchu na výstupu z dýzy. Pomocí 
dýz m�že být p�ekonána pom�rn� velká vzdálenost mezi vyústkou a pobytovou oblastí lidí. 
P�i použití t�chto vyústek m�žeme pracovat s menšími objemovými toky a vyššími teplotními 
rozdíly, protože p�i proud�ní dochází k vyšší mí�e turbulence, tedy i rychlejšímu vyrovnání 
teplot. Výhodou je krom� velkého dosahu proudu také nízká hlu�nost vyústky i p�i vysokých 
rychlostech proud�ní.  

Dýzy mohou být vyrobeny s regulací nebo bez regulace, kterou poté zajiš�uje 
regula�ní klapka. Používají se dýzy s pevn� definovaným sm�rem výtoku vzduchu, nebo 
nastavitelné s možností regulace sm�ru výtoku (obr. 5). Pro optimální distribuci vzduchu u 
v�tracího za�ízení v režimu vytáp�ní, chlazení a v�trání je nutné m�nit sm�r p�ivád�ného 
vzduchu. P�estavování sklonu dýzy se provádí automaticky pomocí servopohonu nebo 
manuáln�. 

Jednotlivé trysky se mohou sdružovat do polí a vznikají tak dýzové panely. Ty mohou 
být obdélníkové, �adové nebo všesm�rové. Obdélníkový panel se chová jako �ty�hranná 
vyústka, ale je zde možnost lepšího usm�rn�ní proudu, což je výhodné zejména u 
neizotermního proud�ní. �adové pole trysek kopíruje chování št�rbiny. Všesm�rové pole 
trysek se používá v aplikacích, p�i kterých je pot�eba vzduch nastavit p�ívod vzduchu 
individuáln� dle požadavk� (nap�. televizní studia). [1],[4] 
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Obr. 5: Dýza pevná a nastavitelná [7]

2.6 Ventily pro p�ívod a odvod vzduchu 

Pro menší pr�toky vzduchu je výhodné použít talí�ové ventily, které jsou vhodné pro 
p�ívod ale i odvod vzduchu. Ventil tvo�í vstupní kužel s t�sn�ní pro instalaci do st�ny nebo 
stropu a nastavitelný st�ední kužel, který umož�uje regulaci pr�toku a tvaru proudu vzduchu 
(obr. 6). Vyráb�jí se z plastu nebo ocelového plechu, a to v pr�m�rech od 60 do 200 mm. 
Talí�ové ventily se nej�ast�ji používají pro odvod vzduchu z hygienických zázemí a pro 
p�ívod vzduchu p�i teplovzdušném vytáp�ní.[1],[4] 

  
Obr. 6: Talí�ový ventil z nerezového plechu a plastu [6]

2.7 Podlahové vyústky 

Podlahové vyústky se instalují nej�ast�ji do dvojitých podlah, kde je také veden 
rozvod p�ivád�ného vzduchu. Používají se pro zvýšení intenzity konvek�ního proud�ní, a to u 
vytáp�ní i chlazení. Aby bylo minimalizováno obt�žování osob pr�vanem, umis�ují se 
vyústky do míst, kde se nep�edpokládá trvalý pobyt. Upravený vzduch se p�ivádí pom�rn�
malými rychlostmi s teplotním rozdílem okolo 4 °C. 

Podlahová vyústka m�že být kruhová nebo obdélníková (obr. 7). Je opat�ena vlastní 
m�ížkou, která zajiš�uje proud�ní vzduchu s ví�ivým ú�inkem nebo usm�r�uje proud�ní do 
pot�ebného sm�ru. Dodate�ná regulace p�ípadn� zm�na sm�ru výtoku vzduchu se provádí 
pomocí klapky nebo oto�ením nastavovacího kotou�e. M�ížky jsou vyrobeny z plastu nebo 
kovu, a jsou dimenzovány jako poch�zné. Pro zachycení ne�istot je sou�ástí vyústky také 
sb�rný koš. [1],[4]   
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Obr. 7: Podlahové vyústky [11]
  

2.8 Dve�ní m�ížky 

Dve�ní m�ížky jsou vhodné pro klimatizované, v�trané a vytáp�né prostory s možností 
osazení p�ímo do dve�í nebo st�ny, bez regulace pr�toku a sm�ru proudu vzduchu. Funk�nost 
m�ížky spo�ívá v propojení dvou v�traných prostor (tedy vyrovnání rozdílu tlak�) a 
estetickém zakrytí otvoru. Dve�ní m�ížky se vyráb�jí jako pr�zorové a nepr�zorné, a to 
jednostranné nebo oboustranné. Používají se nej�ast�ji pro v�trání WC, koupelen, šaten a 
technických místností. Dve�ní m�ížka v d�ev�né imitaci je znázorn�na na obr. 8. [1],[4] 

Obr. 8: Dve�ní m�ížka [6]

2.9 Velkoplošné vyústky 

Velkoplošné vyústky se používají pro teplotn� vyrovnaný p�ívod v�tracího vzduchu 
p�ímo do zóny pobytu osob. V�trání pomocí t�chto systém� se nejvíce p�ibližuje p�irozenému 
v�trání. Teplota p�ivád�ného vzduchu se volí o 1 až 4 °C nižší, než je teplota v pobytovém 
pásmu osob (1,8 až 2 m nad podlahou). Tím je zabezpe�en stabilní proud vzduchu z vyústky.  

Velkoplošné vyústky pro vztlakové v�trání se umis�ují zpravidla u podlahy, nebo 
p�ímo na podlaze. Z toho vyplývá, že výtokové rychlosti jsou velmi malé (0,3 až 0,6 m/s). 
Geometrie vyústek se liší v závislosti na konkrétním výrobci. V praxi se používají vyústky 
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s p�dorysným tvarem kruhovým, p�lkruhovým, �tvrtkruhovým, plochým obdélníkovým atd.  
Speciálním typem velkoplošných vyústek jsou d�rované stropy vhodné pro zaplavovací 
v�trání nízkých místností s velkou vým�nou vzduchu. 

Výhodou tohoto typu v�trání je zejména lepší kvalita vzduchu (snížený obsah 
škodlivin) v pobytové zón�. V porovnání s v�tráním, kdy je vzduch p�ivád�n vyústkami nad 
oblastí pobytu lidí, dosahuje v�trání velkoplošnými vyústkami vyšší ú�innosti p�i stejném 
množství p�ivedeného vzduchu. Snížení náklad� na tepelnou energii se dosahuje použitím 
velkoplošných vyústek ve vhodných prostorech s neizotermním v�tráním. 

Jsou vhodné pro v�trání pr�myslových hal, pracoviš� se vznikem škodlivých látek, 
obchod�, laborato�í ale i ob�anských staveb. Velmi dob�e se uplat�ují v systémech, jež 
využívají zp�tné získávání tepla. Nejsou vhodné pro teplovzdušné vytáp�ní. Velkoplošná 
vyústka do prostoru a ke zdi je zobrazena na obr. 9. [1],[4] 

   

Obr. 9: Velkoplošné vyústky [12] 

2.10 Textilní vyústky 

Textilní vyústky jsou tvo�eny vzduchovodem ze syntetické tkaniny, která je prodyšná 
nebo opat�ena perforací. Jsou to vhodné distribu�ní prvky jak pro v�tšinu pr�myslových 
provoz�, tak pro netradi�ní zp�sob v�trání v interiérech jako jsou herny, diskotéky, 
restaurace, obchody apod. Textilní vyústky se vyzna�ují vysokou variabilitou a r�zným 
typovým provedením s možností barevné úpravy. Bývají nej�ast�ji kruhového pr��ezu, ale 
setkat se m�žeme i s p�lkruhovými, �tvrtkruhovými nebo také jinak tvarovanými. Jsou 
vhodné pro vytáp�ní, chlazení i v�trání. Podle dispozice prostoru, množství pot�ebného 
p�ivád�ného vzduchu a jeho vlastností se volí tvar, délka a pr��ez textilní vyústky, a také typ, 
který zaru�í optimální p�ívod vzduchu do pobytové �i pracovní oblasti.  

Podle prodyšnosti a rozmíst�ní otvor� rozlišujeme textilní vyústky jako: 

• Zaplavovací vyústka – vzduch vystupuje minimální rychlostí celým povrchem 
prodyšné textilie a rozši�uje se zaplavovacím systémem do prostoru 

• Zaplavovací vyústka se št�rbinou – do vyústky jsou zasazeny usm�r�ovací 
otvory, které rozši�ují oblast dosahu primárního proudu 

• Sm�šovací vyústka – vyrobena z neprodyšného materiálu s množstvím otvor� s 
vysokou rychlostí proud�ní, které indukuje okolní vzduch 

• Št�rbinová vyústka – velmi lehká málo prodyšná tkanina se št�rbinami r�zných 
ší�ek 
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Jejich výhodou je distribuce vzduchu bez obt�žování pr�vanem. P�i proud�ní 
p�ivád�ného vzduchu z vyústky dochází k vysoké indukci, a tím k dokonalému promísení 
se vzduchem v �ešeném prostoru. Další výhody je možnost �išt�ní praním, snadná dezinfekce, 
nízká hmotnost, rychlá instalace a odolnost proti korozi v agresivním prost�edí, kterou 
vylu�uje použití syntetického materiálu. R�zné provedení textilní vyústky je na obr. 10 a 
znázorn�ní dosahu proudu v závislosti na použitém typu perforace na obr.11 [1],[4],[9] 

Obr. 10: Textilní vyústka [9]
A - Prodyšná textilie, B – Mikroperforace (0.2 - 0.4 mm), C – Perforace (v�tší než 4 mm), D – Tryska 

Obr. 11: Dosah proudu textilní vyústky [9]
A - Dýza, B – Perforace (0.2 - 0.4 mm), C – Sm�rová mikroperforace , D – Všesm�rová mikroperforace 
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2.11 Vyústky s p�ívodem v t�sné blízkosti �lov�ka 

Mimo b�žn� sériov� vyráb�né vyústky je trendem také p�ívod �erstvého vzduchu 
pomocí v�trání v t�sné blízkosti osob. Uplatn�ní zde nacházejí speciální vyústky na principu 
št�rbin, trysek a velkoplošných vyústek, které jsou vhodný zp�sobem zapracovány do 
vybavení interiéru. 	asto se jedná o integrování vyústek do svítidel, po�íta�ových pracoviš�, 
stol�, k�esel �i jiného nábytku. Za�ízení bývá navrženo pro konkrétní funkce a technologie. 
Typickým p�íkladem m�že být p�ívod vzduchu v kinosálech a divadlech, kdy se vzduch 
p�ivádí op�rkami, nohami sedadel, zadní �ástí op�radel nebo ve stupních podlahy. Správný 
p�ívod vzduchu p�ímo do dýchací zóny pracovníka v kancelá�i má také výrazný vliv na 
pracovní výkonnost. Vždy se klade d�raz na teplotu a rychlost p�ivád�ného vzduchu, aby 
nedocházelo k narušení teplené pohody osob. Na obr. 11 jsou uvedeny p�íklady osobního 
v�trání.[1],[4] 

   

       

Obr. 12: P�íklady osobního v�trání [4],[13] 
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3 Popis objektu 

Ukázková laborato� v�trání, pro kterou má byt navržena vzduchotechnika, se nachází 
v budov� C3, Hala 213 v areálu Fakulty Strojní VUT v Brn�. Jedná se o místnost 2.6 
s rozm�ry 5,78 x 7,55 m a výškou stropu 2,8 m, která se nachází v druhém pat�e nov�
rekonstruovaných prostor v hale s šedovou st�echou se svislými sv�tlíky. Na obr. 13 a obr. 14 
je vid�t umíst�ní místnosti v hale.  

Obr. 13: P�dorys 2.NP – Galerie 

Obr. 14: Pohled na laborato� z haly 
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Strop laborato�e je tvo�en podhledy, na kterých je položena izolace. Nad stropem je 
mezera p�echázející v ocelovou konstrukci st�echy. V meze�e nad stropem je umíst�n rozvod 
vzduchotechniky pro celé druhé patro galerie. V ukázkové laborato�i v�trání tedy bude krom�
navrhované vzduchotechniky také vzduchotechnika zajiš�ující p�ívod a odvod �erstvého 
vzduchu. �ez laborato�í je znázorn�n na obr. 15 a sou�asný stav rozvodu vzduchotechniky je 
zachycen na obr. 16.  

Obr. 15: �ez v pohledu sm�rem do haly

Obr. 16: Pohled na sou�asný stav stropu nad laborato�í

Laborato� bude sloužit také pro výuku a ukázky z p�edm�tu vytáp�ní. Na tento fakt 
bude brán z�etel také p�i návrhu vzduchotechniky a za�ízení pro výuku v�trání. Interiér 
laborato�e, který zatím obsahuje pouze minimální vybavení je zachycen na obr.17
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Obr. 17: Interiér laborato�e

3.1 Motivace 

D�vodem výstavby nové laborato�e v�trání a její za�ízení je rozší�ení praktické ukázky 
funkce n�kterých vzduchotechnických systém�, které by byly v rámci vyu�ování 
prezentovány pouze obrazovou formou. Studenti, kte�í laborato� navštíví, budou mít možnost 
blíže si prohlédnout nainstalované za�ízení, p�ípadn� provést m��ení které obohatí teoretickou 
�ást výuky. Za�ízení bude pracovat v reálných podmínkách, tedy stejn� jako by bylo použito 
v praxi, což by m�lo zvyšovat hodnotu p�ínosu pro ústav termomechanika a techniky 
prost�edí. 

Za�ízení v laborato�i bude sloužit také p�i výzkumu a to na experimentální úrovni. 
Bude možno provád�t nap�íklad m��ení dosahu proudu, m��ení tlakových ztrát v závislosti na 
nastavení vyústek, pozorovat chování proudu vzduchu v závislosti na jeho rychlosti �i teplot�
a mnohé další úkony. 
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4 Základní popis a charakteristika navržených za�ízení 

Ješt� p�ed samotným návrhem celého systému je v následující kapitole uveden p�ehled 
základních navržených prvk� a za�ízení. Vybraná za�ízení mohou být p�ed realizací nahrazena 
za�ízením jiného výrobce, nebo jiného typu.  

4.1 V�trací jednotka 

Pro zadanou aplikaci byla zvolena jednotka DUPLEX 2000 od firmy Atrea, která se 
b�žn� používá pro komfortní v�trání, teplovzdušné vytáp�ní a chlazení malých provozoven, 
školských objekt�, restaurací, obchod� atd. Jednotka zaru�uje vysokou ú�innost zp�tného 
získávání tepla, nízký instalovaný p�íkon ventilátor� a minimální hlu�nost. Jednotka 
DUPLEX je oproti sestavným jednotkám velmi kompaktní a obsahuje ve spole�né sk�íni dva 
nezávisle pohán�né radiální ventilátory, k�ížový rekupera�ní vým�ník tepla sestavený 
z plastových tenkost�nných desek, filtr p�ívodního i odvád�ného vzduchu, odvod�ovací vanu, 
interní by-pass a cirkula�ní klapku, které jsou pohán�né servopohonem. Pro úpravu teploty 
p�ivád�ného vzduchu bude jednotka obsahovat také oh�íva� a chladi�. Sk�í� bude sestavena 
z ocelového rámu L profilu, na který se p�ipev�ují víka sendvi�ové konstrukce (hliníkový 
plech a polyuretanová výpl�). Vstupní a výstupní hrdlo bude kruhové o pr�m�ru 315 mm. 
Jednotka bude vybavena ventilátory typu EC, které umožní regulovat pr�tok vzduchu. Celá 
jednotka bude pomocí DC regulace p�ipojena na po�íta�. 

Jednotka je, co se tý�e výkonu ventilátor� mírn� naddimenzovaná, jelikož jednotky 
nižší �ady zaru�í maximální pr�tok p�ivád�ného a odvád�ného vzduchu „pouze“ 500 m3/h. To 
by se negativn� projevilo na �ase, po který by jednotka vyv�trávala místnost zapln�ný 
kou�em.      

Snadný p�ístup ke všem prvk�m jednotky budou zajiš�ovat �elní otevírací dve�e, které 
budou pro v�tší názornost ve výuce vyrobeny z pr�hledného plexiskla. V�trací jednotka bude 
umíst�na u st�ny v místnosti 2.7, která p�iléhá k laborato�i 2.6. Instalace za�ízení do místnosti 
se provede dle materiál� výrobce. Jednotka by mohla být umíst�na také nad stropem 
laborato�e, kde by však neumož�ovala p�ístup pro názornou ukázku student�m. 

V�trací jednotka DUPLEX byla vybrána také proto, že firma ATREA dlouhodob�
spolupracuje s ústavem termomechaniky a techniky prost�edí.  

Technické specifikace jednotky jsou uvedeny v tab.1

Tab.1 : Technické specifikace jednotky DUPLEX 2000 [26]
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Obr. 18: V�trací jednotka DUPLEX 2000 v parapetním provedení [14]

4.2 Vzduchovody 

Pro rozvod vzduchu budou použity vzduchovody ze Spiro potrubí, které je vyrobeno 
z pozinkovaného materiálu stla�eného do spirály. Spojování trub se provede pomocí zasunutí 
vnit�ních spojek, které se následn� zafixují pomocí samo�ezných šroub�.  Na vzduchovody 
bude použito potrubí o pr�m�rech 315 mm, 250 mm a 200 mm. Na trase vzduchovodu budou 
použity také segmentové oblouky, odbo�ky (T-kusy) a redukce. 

Pro p�ipojení jednotlivých distribu�ních element� v laborato�i se použije Flexibilní 
potrubí o pr�m�ru 200 mm, které umožní zasazení p�ívodních element� vhodn� do rastru 
zav�šeného podhledu. 

Rozpis jednotlivých �ástí vzduchovodu je uveden v kusovníku v p�íloze tab.5. 

Obr. 19: Spiro potrubí [15] 

4.3 Klapky 

Aby bylo možné provád�t ukázky proud�ní z každé vyústky samostatn� a p�i r�zných 
pr�tocích vzduchu, je p�ed každou z vyústek za�azena t�sná regula�ní a uzavírací klapka 
TUNE-R do kruhového potrubí o velikosti DN 200 od spole�nosti Systemair [16]. Klapka se 
vyrábí v r�zných variantách, které se liší t�sností plášt� a listu. Protože bude v laborato�i 
zavedena vizualizace proud�ní pomocí kou�e, byla zvolena klapka ve verzi C1. Ta zabrání 
možnému pr�niku kou�e z vyústek, na kterých se práv� neprovádí ukázka. Klapka bude 
vybavena p�ípravou na servopohon (nap�. BELIMO LF24-SR [29]), který umožní její dálkové 
ovládání p�es po�íta�. 
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Obr. 20: T�sná regula�ní a uzavírací klapka TUNE-R v r�zném provedení [16]

4.4 Tlumi� hluku 

Aby nedocházelo k p�ílišnému obt�žování hlukem v laborato�i, bude ve vedení 
vzduchovodu instalován tlumi� hluku MAA 315-600, který dokáže snížit hluk z ventilátoru 
vzduchotechnické jednotky v závislosti na jeho frekven�ním pásmu. Tlumi� umož�uje 
dosáhnout zna�ných útlum� a to s tlakovou ztrátou, která se uvažuje dvojnásobná oproti 
hladkému potrubí. 

Obr. 21: Tlumi� hluku �ady MAA [17]

4.5 Vyústky 

Vyústky pro ukázkovou laborato� v�trání jsou vybrány s ohledem na r�znorodost 
zp�sob� p�ivád�ní vzduchu. Vybrané vyústky tedy reprezentují svou kategorii. Navržené 
distribu�ní prvky jsou zde popsány jen stru�n�, protože detailn�jším popisem jejich funkce a 
konstrukce se zabývá kapitola 2.
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4.5.1 Tryskový stropní anemostat SINUS-A 125 S 

Sinus-A je tryskový stropní anemostat vhodný pro p�ívod vzduchu oh�átého 
i podchlazeného (maximální teplotní rozdíl 12 °C), a také pro odvod vzduchu. Trysky se 
mohou jednotliv� nastavovat pod r�zným úhlem, aniž by se zm�nila tlaková ztráta, hladina 
hluku nebo pr�tok. Tímto zp�sobem je možno vytvo�it libovolný obraz proud�ní. 

Vyústka se skládá z �elního panelu s tryskami a z p�ipojovací komory. M�že se 
montovat s p�etlakovou komorou nebo p�ímo na potrubí pomocí flexibilní hadice. V p�ípad�
montáže samostatného elementu se musí p�ipojovací komora p�ipevnit pomocí závitových 
ty�í nebo konzole. [18] 

Obr. 22: Tryskový stropní anemostat SINUS-A [18]

4.5.2 Anemostat lamelový �tvercový ALCM 400 -/P/- 

Anemostat je koncový vzduchotechnický element pro distribuci vzduchu (p�ívod i 
odvod). Jeho �elní výtokové plochy jsou z pevných profilových lamel uspo�ádaných 
vodorovn�. Vybraný anemostat má velikost 400 mm a základní provedení �elní desky (viz 
obr. 23). P�ipojení bude �ešeno jako vodorovné p�es p�ipojovací sk�í�. 

Obr. 23: Anemostat lamelový �tvercový ALCM [19]
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4.5.3 Ví�ivá vyústka s pevnými lamelami IMOS-VVKN-A-Q-P-V-O-Q-400 

Jedná se o komfortní distribu�ní prvek, složený z krabice a �elní desky, která je 
opat�ena radiáln� se�azenými lamelami r�zných profil�. Ty zajiš�ují rovnom�rný ví�ivý 
p�ívod vzduchu do místnosti. Vyústka bude p�ipojena k potrubnímu rozvodu p�ipojena 
vertikáln� pomocí flexibilního potrubí. Tvar �elní desky u této vyústky bude �tvercový o 
rozm�rech 400x400 mm. [20] 

Obr. 24: Ví�ivá vyústka s pevnými lamelami IMOS-VVKN [20]

4.5.4 Ví�ivá vyústka s nastavitelnými lamelami IMOS-VVKR-K-P-V-O-K-400x16 

Pro sledování vlastností proud�ní vzduchu v závislosti na nastavení lopatek je do 
vzduchotechnického systému za�azena další ví�ivá vyústka, avšak s nastavitelnými lamelami. 
Nastavování lamel se bude provád�t manuáln�. Deska vyústky bude kruhová s šestnácti 
lamelami uspo�ádanými jako na obr. 25.

Obr. 25: Ví�ivá vyústka s nastavitelnými lamelami IMOS-VVKR [21]

4.5.5 Talí�ový ventil IT 200 

Univerzální plastový talí�ový ventil IT 200 má snadno nastavitelný st�edový element, 
pomocí kterého dochází k regulaci pr�toku vzduchu ale i tvaru proudu. Ventil se zasune 
pomocí plochých pružin do montážního kroužku, který umožní upevn�ní ventilu do podhledu 
laborato�e. Pomocí upínací pásky se poté p�ipojí flexibilní potrubí. [22] 
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Obr. 26: Talí�ový ventil IT 200 [22]

4.5.6 Št�rbinová vyústka IMOS-SV S-K-15-B-1200 

Pro ukázku p�ívodu vzduchu plochým proudem bude v laborato�i nainstalována 
št�rbinová vyústka IMOS-SV. Tato vyústka umož�uje r�zné zp�soby prov�trávání místnosti a 
to natá�ení pohyblivé �ásti. Tyto režimy s proudem vzduchu vizualizovaným kou�em budou 
pro ukázku velmi užite�né. Režimy jsou ukázány na obr.28. [23] 

Obr. 27: Št�rbinová vyústka IMOS-SV [23]
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Obr. 28: Ukázka režim� prov�trávání št�rbinovou vyústkou IMOS-SV [23] 

Horizontální proud�ní vzduchu pod stropem (vlevo); Horizontální st�ídavé proud�ní vzduchu pod stropem 
(uprost�ed); St�ídavé šikmé proud�ní (vpravo) 

4.5.7 Textilní vyústka PRIHODA C400/3000 FB PMS 

Pro ukázku p�ívodu vzduchu pomocí textilní vyústky bude dodána na míru vyrobená 
vyústka od firmy PRIHODA. P�jde o textilní „rukáv“ s kruhovým pr��ezem, který se 
k podhledu upevní pomocí konstrukce dodávané stejným výrobcem. Vzhledem k výšce stropu 
bude zvolena sm�rovaná mikroperforace textilie, která je vhodná pro p�ívod vzduchu do 
vzdálenosti 3 m (viz obr. 11). 

4.5.8 Pevná dýza DDM 180 P, DDM 130 P a DDM 90 P 

Abychom mohli porovnávat vliv pr�m�ru dýzy na dosah proudu, bude na potrubí 
umíst�ném vn� laborato�e nad okny instalována sada t�í pevných dýz o jmenovitých 
pr�m�rech 180, 130 a 90 mm. Dýzy budou nasm�rovány sm�rem do haly, pod sklonem 15°. 
Tím se zajistí viditelnost celého systému p�es okna laborato�e. [25] 

4.5.9 Nastavitelná dýza DDM II 200 N 

Pokud bychom cht�li znát proud�ní vzduchu ve v�tším úhlovém rozsahu, nastavíme 
stavitelnou dýzu na požadovaný sm�r. Nastavování dýzy m�že být bu� ru�ní všesm�rové, 
nebo pomocí servopohonu v jedné ose. Nastavitelnou dýzu m�žeme vid�t na obr. 25.
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 Obr. 29: Pevná (vlevo) a nastavitelná dýza (vpravo) [25] 

4.5.10 Odvodní m�ížka NOVA L 

Pro odvod vzduchu znehodnoceného kou�em byla vybrána odvodní m�ížka s jednou 
�adou horizontálních list� NOVA-L od spole�nosti SYSTEMAIR. M�ížka bude mít rozm�r 
400x400 mm a rozte� lamel 17,5 mm. [24] 

Obr. 30: Odvodní m�ížka NOVA-L [24]

4.6 Ventilátory 

Pro zajišt�ní proud�ní vzduchu k dýzám a do textilní vyústky bude použit shodný 
radiální ventilátor RM 250 L. Ventilátor je vhodný do krutého potrubí. Jeho sk�í� je 
vylisována z ocelového pozinkového plechu a v dodávce je i montážní konzole. Ob�žné kolo, 
které je radiální s dozadu zahnutými listy, je nalisováno na vn�jší rotor motoru. Motor je 
asynchronní a jeho otá�ky je možno regulovat elektronickým regulátorem (nap�. 
REV 1,5).[26] 
 Technické parametry ventilátoru jsou uvedeny v tab. 2. 

Tab. 2: Technická charakteristika ventilátoru RM 250 L [26]
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Obr. 31 : Radiální ventilátor RM 250 L [26]

4.7 Vyvíje� kou�e 

Pro laborato� bude zakoupen vyvíje� kou�e na bázi olejové mlhy nebo aerosolové 
kapaliny, pomocí kterého se bude provád�t vizualizace proud�ní vzduchu jednotlivými typy 
vyústek. M�že být vybrán nap�íklad generátor kou�e PS27 DRAGON od firmy PeaSoups (viz 
obr. 32), který zaru�í velmi vysokou kvalitu vyráb�ného kou�e. Tento typ generátoru kou�e se 
používá, pro zjišt�ní net�sností, vizualizaci proud�ní, speciální efekty atd. Má regulovatelný 
objemový tok vyvíjeného kou�e, a podle použité nápln� dokáže vytvo�it kou�, který se velmi 
rychle rozptýlí (3 min) nebo kou� dlouhotrvající (1,5 hodin). [27] 

K za�ízení je možno dokoupit bezdrátový dálkový ovlada� nebo ovlada�, který je 
p�ipojen pomocí kabelu. Z t�chto ovlada�� je možno pomocí p�evodníku vytvo�it digitální 
signál pro po�íta�, což by umožnilo snadn�jší ovládání systému nap�íklad v prost�edí 
LabVIEW. Technické specifikace uvádí tab. 3 [27] 

Tab. 3 : Technické specifikace generátoru kou�e PS 27 Dragon [27]
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Obr.32 : Generátor kou�e PS:27 Dragon [27] 

P�ipojení vyvíje�e kou�e do vzduchovodu bude realizováno pomocí adaptéru a pružné 
hadice, která bude zakon�ena p�ípravkem pro vsunutí do potrubí. Tento p�ípravek bude složen 
z trubice s navrtanými otvory pro rovnom�rný p�ívod kou�e do profilu potrubí. Trubice bude 
do potrubí vsunuta p�es otvor a zajišt�na manžetou s t�sn�ním. Navrtané otvory budou 
nastaveny po sm�ru proud�ní. Tímto se eliminují p�ípadné negativní vlivy tlaku, který by 
p�sobil proti proud�ní kou�e z otvor�. Naopak na záv�trné stran� trubice vznikne podtlak, 
který p�isp�je k nasávání kou�e do proudu vzduchu. Nákres takového p�ípravku je zobrazen 
na obr.33. 

Obr. 33: P�ípravek pro p�ívod kou�e do potrubí  
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4.8 Dve�ní clona 

Pro ukázku funkce clony bude do laborato�e instalována dve�ní clona 
ScreenMaster LG8 o délce 1500 od spole�nosti Systemair. Tato clona je vybavena 
elektrickým oh�íva�em pro úpravu teploty vzduchu. Regulace tepleného a vzduchového 
výkonu se u této jednotky provádí pomocí �ty�stup�ového ovládacího panelu MP, který m�že 
být integrován v za�ízení nebo umíst�n odd�len� na st�n�. Jelikož se p�edpokládá také 
manipulace se za�ízením, jeví se umíst�ní ovlada�e na st�n� jako nepraktické. [28] 

Clona m�že být v laborato�i umíst�na dv�ma zp�soby. Montáží nad zárubn� dve�í, které 
spojují laborato� 2.6 s vedlejší místností 2.7, do sádrokartonové st�ny dle montážního 
manuálu výrobce. Nebo pomocí mobilní konstrukce, která by byla zkonstruována speciáln�
pro tuto aplikaci. Tato konstrukce by umož�ovala výškové nastavení clony, což by zaru�ovalo 
širší využití pro praktická m��ení. 

Tab. 4 : Technické specifikace dve�ní clony ScreenMaster LG8 [28]
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Obr. 34: Dve�ní clona ScreenMaster LG8 v r�zném délkovém provedení [28] 

4.9 Za�ízení pro m��ení tlaku a teploty 

V navrhnutém systému vzduchotechniky budou provád�ny tlakové a teplotní odb�ry, a 
to na místech vyzna�ených ve schématu a výkresové dokumentaci. P�ípadná další odb�rová 
místa se mohou doplnit po instalaci za�ízení. Výstupy ze sníma�� budou ve form� digitálního 
signálu p�evád�ny do po�íta�e, kde bude probíhat jejich vyhodnocování.  

Snímání teploty 

Pro snímání teploty bude použit sníma� teploty se stonkem, který bude vhodným 
zp�sobem zaveden do potrubí. Pro naši aplikaci zvolíme nap�íklad sníma� P 120 S (smart). 
Jedná se o odporový sníma� ur�ený pro kontaktní m��ení teploty plynných a kapalných látek. 
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Sníma� je tvo�en plastovou hlavicí se svorkovnicí a kovovým stonkem. Ke sníma�i je 
dodávána jímka a st�edový držák. Kombinace sníma�e a st�edového držáku je ur�ena pro 
m��ení teploty v klimatiza�ních kanálech. Kombinace sníma�e a jímky pak umož�uje použití 
pro p�ím� m��ení teploty v potrubí. Sníma�e je možno použít pro �ídicí systémy, kompatibilní 
s �idly nebo aktivními výstupy. Vybraný sníma� teploty je použitelný v rozsahu teplot -30 až 
60 °C. Sníma� teploty �ady P100 je na zobrazen na obr.35 [30] 

Obr. 35: Sníma� teploty s kovovým stonkem [30] 

Snímání tlaku 

Pro snímání tlaku bude zavedena do potrubí sonda diferen�ního sníma�e tlaku typu 
984m od spole�nosti BHV SENZORY, který je vhodný pro snímání diferen�ního tlaku, 
p�etlaku a podtlaku vzduchu nebo jiných neho�lavých a neagresivních plyn�. Používá se pro 
kontrolu vzduchových filtr� a ventilátor�, chladících a oh�ívacích za�ízení, proud�ní vzduchu 
ve vzduchovodech a klimatiza�ních systémech a pro regulaci vzduchových klapek.  

Piezoelektrický tlakový sníma� p�evádí mechanickou veli�inu na elektrický signál, 
kterým m�že být elektrický proud nebo nap�tí. Ten bude dále zpracován na výstup do 
po�íta�e. [31] 

P�i m��ení tlaku v potrubí pomocí tlakových sond je pot�eba brát z�etel na volbu 
konstrukce a jejich umíst�ní vzhledem k druhu m��eného tlaku (zda jde o statický, dynamický 
nebo celkový), požadované místo odb�ru (zda jde o odb�r na vnit�ní stran� potrubí �i odb�r 
tlaku uvnit� proudu vzduchu) a také na druh proud�ní. Z tohoto d�vodu jsou talkové odb�ry 
navrhnuty v místech, kde se nep�edpokládá vysoká míra turbulence, jako nap�íklad 
v kolenech nebo za prvky, které ovliv�ují charakter proud�ní.     
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Obr. 36: Sníma� tlaku 984m [31]
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5 Vlastní návrh laborato�e 

Z prvk�, které byly vybrány, jako vybavení laborato�e bude sestaven systém, popsaný 
v následujícím textu. Sestavený systém bude odpovídat zadání v co nejširším smyslu. Protože 
nebylo možné vytvo�it jeden ucelený systém, nebo bylo snadn�jší systémy rozd�lit, rozpadá 
se �ešení na �ty�i základní celky. Jsou jimi systém pro p�ívod vzduchu do interiéru pomocí 
r�zných vyústek zviditeln�ný kou�em, proud�ní vzduchu dýzami, ukázku textilní vyústky a 
dve�ní clony, a ukázku zp�tného získávání tepla. 

5.1 Popis systému 

P�ívod a odvod vzduchu do laborato�e zajistí vzduchotechnická jednotka DUPLEX 
2000, která bude umíst�na u st�ny v místnosti 2.7.  

	erstvý vzduch bude nasáván z prostoru nad st�echou p�es nasávací hlavici a bude 
veden potrubím do vzduchotechnické jednotky. Po úprav� vzduchu v jednotce bude vzduch 
obohacen o kou� z generátoru kou�e a p�ivád�n p�es tlumi� hluku do rozvodného potrubí 
k jednotlivým distribu�ním prvk�m. P�ed každým prvkem bude nainstalována uzavírací a 
regula�ní klapka. Napojení vyústek bude realizováno pomocí flexibilního p�ipojení.  

Odvod vzduchu z místnosti bude �ešen pomocí jedné odsávací m�ížky, z které bude 
vzduch veden zp�t do vzduchotechnické jednotky, kde projde p�es rekupera�ní vým�ník. 
Znehodnocený vzduch pak bude veden potrubím nad st�echu, kde bude vyfukován do 
venkovního prostoru. Schéma popsaného systému je naobr. 37. 

Pro ukázku proud�ní vzduchu dýzami bude na pohledové stran� z haly nad okny 
umíst�no rovné potrubí, kterým bude pomocí radiálního ventilátoru proudit vzduch z haly. 
Ten bude p�es regula�ní a uzavírací klapky p�ivád�n do dýz r�zného provedení. Vizualizace 
pomocí kou�e bude p�ivedena p�es ze� pomocí zabudované trubice s navrtanými dírami, na 
kterou se pružnou hadicí p�ipojí generátor. Schéma tohoto za�ízení je na obr. 38. 

Demonstrace p�ivád�ní vzduchu pomocí textilní vyústky bude vy�ešena p�ipojením 
textilní vyústky k radiálnímu ventilátoru. Toto za�ízení bude zav�šeno pod strop laborato�e. 
Vzduch bude nasáván i odvád�n do prostoru laborato�e, nedojde tedy k tlakové diferenci. 
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Obr. 37 : Schéma navržené vzduchotechniky 

(1 - kruhová st�íška - sání; 2 - vzduchotechnická jednotka; 3 - tlumi� hluku;4 - regula�ní a uzavírací 
klapka; 5 - ví�ivá vyústka s pevnými lamelami; 6 - �tvercový lamelový anemostat; 7 - tryskový stropní anemostat; 
8 - ví�ivá vyústka s nastavitelnými lamelami; 9 - talí�ový ventil; 10 - št�rbinová vyústka; 11 - odsávací m�ížka; 
12 - kruhová st�íška - odtah; VK - p�ipojení vyvíje�e kou�e; P - místo pro m��ení tlaku; T - místo pro m��ení 
teploty) 
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Obr. 38: Schéma potrubí s dýzami  
(1 -  radiální ventilátor; 2 - regula�ní a uzavírací klapka; 3 - stavitelná dýza pr�m�r 200 mm; 4, 5 a 

6 - pevná dýza pr�m�r 180,130 a 90 mm; VK - p�ipojení vyvíje�e kou�e) 

5.2 Dimenzování za�ízení 

Jelikož se jedná o velmi specifický p�íklad návrhu vzduchotechniky, který má funkci 
pouze demonstrativní a experimentální, �ídí se návrh hlavn� podle požadavk� vyu�ujících 
nebo obsluhy laborato�e. V laborato�i bude využíváno n�kolik vzduchotechnických prvk�, 
jejichž provoz nebude kontinuální, a nebude se uvažovat s navrženou VZT jednotkou jako 
hlavním zdrojem pro p�ívod �erstvého vzduchu. O ten se bude starat p�vodní 
vzduchotechnický systém.  

Pro jednotlivé vyústky je však nutno zajistit, že nebude p�ekro�en maximální pr�tok 
vzduchu, což by vedlo ke zni�ení za�ízení. Tyto hodnoty uvádí každý výrobce spolu 
s dodávkou za�ízení. Seznam vyústek a dovolené pr�toky vyjad�uje tab. 6. 

Tab. 6 : Doporu�ené pr�toky vyústkami

�íslo.ozn. Název vyústky 
Pr�tok 
min. 

Pr�tok 
max. 

[m3/h] [m3/h] 

19 
Ví�ivá vyústka s pevnými lamelami IMOS-VVKN-A-
Q-P-V-O-Q-400 150 400 

20 Anemostat lamelový �tvercový ALCM 200 -/P/- 180 650 
21 Tryskový stropní anemostat SINUS-A 125 S 72 140 
25 M�ížka odvád�cí  NOVA-L-1-1-400x400 900 1200 
29 Št�rbinová vyústka IMOS-SV S-K-15-B-1200 250 400 

30 
Ví�ivá vyústka s nast. lamelami IMOS-VVKR-K-P-V-
O-K-400x16 144 324 

32 Talí�ový ventil IT 200 120 200 
33 Nastavitelná dýza DDM II 200 N 160 450 
34 Pevná dýza DDM 180 P 90 280 
35 Pevná dýza DDM 130 P 60 160 
36 Pevná dýza DDM 90 P 40 100 
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Aby nedošlo k ne�ekanému snížení tlaku v laborato�i, což by mohlo mít za následek 
z�ícení podhledového stropu, musí se provést tlakové zkoušky. Tlaková diference m�že být 
zp�sobena nevyrovnaným odvodem vzduchu, bez ohledu na množství vzduchu p�ivád�ného.   

5.3 Montáž 

Vzduchovody budou vyrobeny z kvalitního pozinkovaného plechu pro jejich 
zav�šování a spojování budou použity standardní prvky. 

VZT jednotka bude umíst�na na samonosném rámu na podlaze.  
Montáž všech distribu�ních prvk� se provede podle manuál�, a to nad podhled 

zav�šením na konstrukci st�echy pomocí závitových ty�í. 

5.4 P�ípojky energií 

Pro p�ipojení elektrických za�ízení je pot�eba zajistit napájecí nap�tí, jehož jednotlivé hodnoty 
vyjad�uje tab. 7. 
  
Tab. 7 : Napájecí nap�tí el. za�ízení

�íslo.ozn. Název za�ízení 
Napájecí nap�tí 

[ V ] 

1 V�trací jednotka DUPLEX 2000 230 

31 Dve�ní clona ScreenMaster LG8 400-3 

-  Generátor kou�e PS 27 Dragon 230 

17 Servopohon klapky BELIMO LF24-SR  24 

23 Radiální ventilátor RM 250 L 230 

 - Teplotní sníma� P 120 S 9-35 (ss) 

 - Sníma� tlaku BHV 984m 16-32 (ss) 

5.5 Útlum hluku 

Aby se omezily nep�íznivé ú�inky hluku a vibrací na osoby, které budou v laborato�i 
v dob� výuky �i provád�ní m��ení, budou v systému použita n�která opat�ení.  

a) Do potrubí je vložen tlumi� hluku 
b) Ventilátory a další prvky vyza�ující akustickou energii budou pružn� uloženy 

pomocí odpovídajících izolátor�
c) Potrubní rozvody budou pružn� zav�šeny pomocí pryžových podložek 
d) Ventilátory a jednotka budou na potrubí napojeny pomocí pružných vložek 

5.6 Ovládání a regulace 

Celý systém je navržen tak, aby jej bylo možno ovládat p�es po�íta� a to nap�íklad 
v prost�edí LabVIEW. Do po�íta�e budou p�ivedeny všechny výstupy ze za�ízení, jako jsou 
regula�ní a uzavírací klapky se servopohony, vzduchotechnická jednotka (ventilátory, 
oh�íva�, chladi�, by-pass, klapka), ventilátory pro p�ívod vzduchu k vyústkám, sníma�e 
teploty a tlaku, generátor kou�e aj.  
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Ukázka proud�ní jednotlivými vyústkami bude probíhat tak, že dojde k otev�ení vždy 
jedné klapky, která je p�ed�azena požadované vyústce. Nastaví se požadovaný objemový 
pr�tok, který zajistí vzduchotechnická jednotka, a spustí se p�ívod kou�e. B�hem demonstrace 
bude možno m�nit objemový pr�tok p�ivád�ného vzduchu, pro ukázku zm�ny charakteru 
proud�ní z vyústky v závislosti na pr�toku. Po ukon�ení demonstrace se zapne režim rychlého 
odv�trání, po jehož ukon�ení se m�že pokra�ovat v ukázkách na dalších vyústkách (viz 
kapitola 5.6).   

5.7 Režim rychlého odv�trání 

V p�ípad�, že po ukázce proud�ní vzduchu vyústkami dojde k zaplavení místnosti 
kou�em, a další ukázka by tak byla nemožná, dojde k zapnutí režimu rychlého vyv�trání. Ten 
spo�ívá ve vypnutí generátoru kou�e, otev�ení všech regula�ních a uzavíracích klapek, které 
jsou umíst�ny p�ed p�ívodními vyústkami a zapnutí ventilátor� ve vzduchotechnické jednotce 
na plný výkon. Vzduch s kou�em se bude odsávat odsávací m�ížkou a bude vyfukován do 
vn�jšího prost�edí. 

Dobu, za kterou by se m�la místnost vyv�trat, aby bylo možné pokra�ovat v ukázkách, 
vypo�teme ze vztahu pro intenzitu vým�ny vzduchu v místnosti. 

  Objem místnosti O ur�uje vztah  
  

� � � � � � � � ��	
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 � �����
��� (1) 
  

kde a,b,c  jsou rozm�ry místnosti.  

Intenzitu vým�ny venkovního vzduchu n ur�uje rovnice 
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�
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 kde   !�  je maximální množství vzduchu p�ivád�ného vzduchotechnickou jednotkou.  

Doba v minutách, za kterou dojde k vyv�trání místnosti 

" �
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$
        (4) 
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� ���	��&�      (5) 

Z rovnice (5) je patrné, že k vyv�trání kou�e v laborato�i bude pot�eba nejmén� 3,67 
minut. Tato hodnota se m�že lišit v závislosti na nastaveném výkonu ventilátor�. 
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5.8 Ukázka zp�tného získávání tepla 

Pro ukázku zp�tného získávání tepla bude použit deskový vým�ník integrovaný do 
vzduchotechnické jednotky DUPLEX 2000. V jednotce se používá k�ížový vým�ník z plastu 
systému „vzduch – vzduch“, který má univerzální použití, vysokou ú�innost rekuperace p�i 
nízkých tlakových ztrátách. Je odolný proti zanášení p�ípadn� snadno omyvatelný horkou 
vodou s detergentem. Toto je velice výhodné protože p�edpokládáme použití generátoru kou�e 
v laborato�i, což m�že mít za následek usazování �ástic olejové/vodní mlhy na deskách 
vým�níku. 

Abychom mohli m��it nap�íklad ú�innost vým�níku, je t�eba do n�j p�ivést vzduch o 
rozdílných teplotách. Teplota, kterou bude mít vzduch z laborato�e na vstupu do vým�níku, 
bude považována za identickou s teplotou v laborato�i. V p�ípad� nutnosti by se mohla 
dodate�n� upravit nap�íklad elektrickým oh�íva�em vsazeným p�ed odvád�cí m�ížku. Teplotu 
p�ivád�ného vzduchu z vn�jšího prost�edí budeme moci m�nit pomocí chladi�e a oh�íva�e 
v jednotce. P�ed a za VZT jednotkou budou ve vzduchovodech provád�ny tlakové a teplotní 
odb�ry, které jsou nutné pro zjišt�ní teploty na vstupech a výstupech z/do vým�níku. 

Jednou z variant, které se b�hem návrhu probíraly, bylo také použití vybavení 
laborato�e k výuce vytáp�ní pro zdroje chladu a tepla. Mohlo by se nap�íklad do vzájemného 
opozitu použít tepelné �erpadlo a chladi� (chiller). Toto �ešení se m�že v budoucnu rozvíjet, 
avšak není p�edm�tem této práce. 

Obr. 39: K�ížový deskový vým�ník [14] 
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5.9 P�ínos navrženého systému, cíle p�edm�tu a návrh úkol�  

Studenti, kte�í navštíví laborato� v�trání s novým vzduchotechnickým systémem, si 
doplní teoretické znalosti o praktickou ukázku. Budou seznámeni se základy p�ívodu vzduchu 
pomocí r�zných distribu�ních prvk�, funkcí dve�ní clony, konstrukcí vzduchotechnické 
jednotky a vým�níku tepla, zavád�ním kou�e pro vizualizace proud�ní, m��ením základních 
veli�in charakterizující proud�ní vzduchu apod. 

 S vybavením budou schopni provád�t nap�íklad tyto úkony:  
a) Plánování, p�íprava a testování vzduchotechnického za�ízení 
b) Seznámení se s typickými komponenty v�trací technologie 
c) M��ení pr�toku a rychlostí proud�ní vzduchu 
d) M��ení statického a dynamického tlaku 
e) Ur�ování tlakových ztrát v prvcích vzduchotechniky 
f) Porovnání dosahu proudu p�i proud�ní tryskami v závislosti na pr�m�ru trysky 
g) Porovnání charakteru proud�ní izotermního i neizotermního  
h) Sledování charakteru proud�ní z distribu�ních prvk�
i) M��ení ú�innosti deskového vým�níku 
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6 Záv�r 

Cílem diplomové práce byl návrh vzduchotechniky pro ukázkovou laborato� v�trání, 
kde bude probíhat ukázka p�ívodu vzduchu do v�traného prostoru pomocí r�zných vyústek. 
Proud�ní m�lo být vizualizováno pomocí kou�e, pro který se m�lo navrhnout také rychlé a 
ú�inné odv�trání. V�tvení vzduchovod� a regulace pr�tok� m�la být navržena tak, aby bylo 
možné provád�t ukázku z každé vyústky samostatn� p�i r�zných pr�tocích vzduchu. 
Posledním úkolem bylo navrhnout ukázku zp�tného získávání tepla pomocí tepelného 
vým�níku vzduch-vzduch, a zajistit k n�mu p�ívod vzduchu o r�zné teplot�.   

V práci je p�edstavena koncepce návrhu vzduchotechniky pro laborato� v�trání, která 
bude sloužit pro ukázku p�ívodu vzduchu do v�traného prostoru pomocí r�zných vyústek. 
Laborato� má sloužit student� pro dopln�ní praktické �ásti výuky. Seznámí se zde se 
základními prvky vzduchotechniky a budou schopni provést jistá experimentální m��ení. 

  Základní systém, který byl navrhnut pro p�ívod vzduchu vyústkami do laborato�e, 
sestává z v�trací vzduchotechnické jednotky, rozvod� z kruhového Spiro potrubí, kterými se 
p�es regula�ní a uzavírací klapky p�ivádí vzduch pomocí flexibilního potrubí k vyústkám. 
VZT jednotka pracuje pouze s vn�jším vzduchem pro p�ívod. V potrubní trase je vložen 
tlumi� hluku pro snížení hluku ventilátoru VZT jednotky. Do místnosti bylo navrženo šest 
vyústek s rozdílnými konstrukcemi. Do p�ívodního potrubí je zasazena trubice speciální 
konstrukce pro p�ívod kou�e z vyvíje�e.  

Dále se v laborato�i nachází ukázka funkce dve�ní clony, která je instalována nad dve�e 
sousedící místnosti. 

Ukázku proud�ní vzduchu textilní vyústkou zajiš�uje kruhová textilní vyústka 
s mikroperforací, která je p�ipojena k radiálnímu ventilátoru. Oba tyto elementy jsou zav�šeny 
pod podhled.  

O ukázku proud�ní vzduchu tryskami se stará potrubí umíst�né na vn�jší stran� zdi. Zde 
po pr�chodu p�es klapku, vystupuje vzduch do prostoru haly. P�ívod kou�e je pro toto potrubí 
�ešen manžetou provle�enou skrz ze�.  

Pro odvod znehodnoceného vzduchu byla navržena m�ížková vyústka, která nasává 
vzduch obohacený kou�em zp�t do jednotky, kde je vedena p�es vým�ník tepla a potrubím 
vyfukována do vn�jšího prostoru. Pro rychlé odv�trání kou�e z místnosti se otev�ou uzavírací 
klapky všech šesti vyústek a ventilátory VZT jednotky pracují na plný výkon. 

Celý systém je �ízen p�es po�íta�, ke kterému jsou p�ivedeny signály všech elektrických 
za�ízení a sníma��. 

Pro ukázku zp�tného získávání tepla bude použit k�ížový deskový vým�ník integrovaný 
do VZT jednotky. Pro p�ívod vzduchu o r�zných teplotách bude použit chladi�/oh�íva� VZT 
jednotky. 

K návrhu vzduchotechniky byly vypracovány výkresy, kde jsou všechny komponenty 
zakresleny a zapozicovány. Kusovník použitých prvk� je v tab. 5 v p�ílohách. Výkresy jsou 
také sou�ástí p�ílohy diplomové práce. 
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9 P�ílohy 

Tab. 5 : Kusovník použitých prvk�

�íslo.ozn. Název prvku Po�et KS
1 V�trací jednotka DUPLEX 2000 1

2 Kruhová st�íška IMOS-KS 2-315 2

3 Spiro roura 315-3000 4

4 Oblouk segmentový 90 315 9

5 Spiro roura 315-500 2

6 Spiro roura 315-1330 1

7 Spiro roura 315-790 1

8 Spiro roura 315-1100 1

9 Tlumi� hluku MAA 315-600 1

10 Spiro roura 315-930 1

11 Odbo�ka jednostranná s redukcí 90 315/250/250 1

12 Spiro roura 250-1500 2

13 Odbo�ka jednostranná 90 250/250/200 8

14 Spiro roura 250-1000 2

15 Spiro roura 250-500 5

16 Redukce osová 250/200-150 2

17 Klapka t�sná TUNE-R-2-MO-A-304 10

18 Flexi potrubí 200-2000 6

19 Ví�ivá vyústka s pevnými lamelami IMOS-VVKN-A-Q-P-V-O-Q-400 1

20 Anemostat lamelový �tvercový ALCM 200 -/P/- 1

21 Tryskový stropní anemostat SINUS-A 125 S 1

22 Textilní vyústka PRIHODA C400/3000 FB PMS 1

23 Radiální ventilátor RM 250 L 2

24 Redukce osová 315/400x400 1

25 M�ížka odvád�cí  NOVA-L-1-1-400x400 1

26 Spiro roura 250-3000 1

27 Spiro roura 250-1300 2

28 Oblouk segmentový 90 250 1

29 Št�rbinová vyústka IMOS-SV S-K-15-B-1200 1

30 Ví�ivá vyústka s nast. lamelami IMOS-VVKR-K-P-V-O-K-400x16 1

31 Vzduchová clona ScreenMaster LG8 1

32 Talí�ový ventil IT 200 1

33 Nastavitelná dýza DDM II 200 N 1

34 Pevná dýza DDM 180 P 1

35 Pevná dýza DDM 130 P 1

36 Pevná dýza DDM 90 P 1

37 Koncový kryt t�sný 250 1


