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Abstrakt 

Tato bakalá�ská práce zpracovává po analýze objektu návrh vzduchotechnických 
za�ízení pro t�i vybrané provozy. U t�chto za�ízení jsou vypo�ítány tepelné bilance a 
pr�toky vzduchu. Na tyto parametry se dále navrhují distribu�ní prvky, provádí se 
dimenzování potrubí a je navržena vzduchotechnická jednotka. Za�ízení jsou navíc 
dopln�na fancoily. Rovn�ž je �ešen útlum hluku. V projektové �ásti je zpracován 
projekt pro realizaci vzduchotechnických za�ízení.  

 

Abstract 

This Bachelor’s thesis processes after analysis of the building design of an air-
conditioning devices for three selected areas. For this devices are calculated a heat 
balances and an airflow. On this parameters are further suggested a distribution 
elements, performs a dimensions of the pipe and is designed an air-conditioning unit. 
The devices are above that supplemented by a fancoils. It is also solved an attenuation 
of a noise. In a project part is write up a project for realization of the air-conditioning 
devices.  
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Úvod 
 

Vzduchotechnická za�ízení slouží pro úpravu a distribuci vzduchu do 
obsluhovaných prostor�. Tím je zajiš�ován požadovaný stav vnit�ního prost�edí budov. 
Tématem bakalá�ské práce je návrh vzduchotechnických za�ízení ve sportovním centru. 
Objekt se nachází v obci Nejdek nedaleko Karlových Var�. Jedná se o t�ípodlažní 
budovu s rozdílnými druhy provoz�. Nachází se zde supermarket se zázemím, 
t�locvi�na, restaurace, bowling a další.  

V teoretické �ásti je rozebráno p�ímé chlazení ve vzduchotechnice. Je zde 
vysv�tlen princip chladícího okruhu. Dále jsou popsány jednotlivé komponenty za�ízení 
pro p�ímé chlazení, pracovní látky chladících okruh� a varianty provedení chladících 
systém�. 

Ve výpo�tové �ásti je proveden podrobný návrh t�í vzduchotechnických za�ízení. 
�ešené provozy jsou supermarket se zázemím, bowling a squash. U každého návrhu se 
vychází ze stavebního �ešení objektu, dispozice místností, obsazenosti osobami a 
požadovaného stavu vnit�ního mikroklimatu v zimním a letním období. Systém je 
tvo�en centrální vzduchotechnickou jednotkou, která prost�ednictvím 
vzduchotechnického potrubí dopravuje upravený vzduch k jednotlivým distribu�ním 
prvk�m v obsluhovaných místnostech.  Pro pot�eby chlazení a vytáp�ní jsou jednotlivé 
provozy dopln�ny fancoily, které zajiš�ují lokální úpravu vzduchu. Sou�ástí práce je 
také posouzení hladiny hluku v pobytových zónách a jeho útlum. 

V poslední �ásti je vypracován projekt, který obsahuje výkresy jednotlivých 
podlaží, specifikaci použitých prvk�, technickou zprávu a regula�ní schémata.  
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1 P�ímé chlazení ve vzduchotechnice 

1.1 Využití p�ímého chlazení pro vzduchotechniku 

S rozvojem spole�nosti se zvyšují i nároky kladené na vnit�ní prost�edí staveb. 
V mnoha budovách není možné dosáhnout požadovaného mikroklimatu bez za�ízení, 
které slouží pro úpravu vzduchu. Jedná se nap�íklad o obchodní centra, pr�myslové 
objekty, sportovní haly, administrativní budovy a jiné stavby, kde je velká koncentrace 
osob nebo náro�ný technologický provoz. Obvyklou sou�ástí vzduchotechnických 
systém� je i za�ízení pro chlazení vzduchu, protože zejména v letních m�sících jsou 
stavby vystaveny vysoké tepelné zát�ži. Tato zát�ž je zp�sobena vn�jšími a vnit�ními 
�initeli. Mezi vn�jší pat�í tepelné zisky zp�sobené slune�ním zá�ením a okolní teplotou. 
Do vnit�ních �adíme tepelnou produkci osob, osv�tlení, p�ístroj� a technologického 
za�ízení. Existují provozy, nap�íklad výpo�etní centra, která dokonce vyžadují celoro�ní 
chlazení.  

Jednou z možností je využití za�ízení pro p�ímé chlazení vzduchu. Podle 
charakteru budovy m�žeme zvolit systém centrální p�ípravy a následné distribuce 
vzduchu nebo použít více menších samostatných chladících jednotek pro individuální 
úpravu vzduchu jednotlivých �ástí budovy. Na rozdíl od vodních chladi�� je v ob�hu 
za�ízení pro p�ímé chlazení vzduchu použito chladivo (teplonosná látka). Jeho 
skupenské a tlakové zm�ny v jednotlivých �ástech ob�hu zp�sobují p�enos tepla            
a ochlazování upravovaného vzduchu. Vynecháním vodního ob�hu se sníží po�et 
konstruk�ních �ástí za�ízení.  

1.2 Chladící ob�hy 

Základní funkcí ob�h� p�ímého chlazení je odebírání tepla z obsluhovaného 
prostoru prost�ednictvím vypa�ování chladiva ve výparníku. Toto teplo je odvád�no 
chladivem (teplonosnou látkou) do kondenzátoru, kde je p�edáno do okolního prost�edí 
nebo chladící látky. Tento cyklus se neustále opakuje. P�ímé ochlazování výparníkem 
umož�uje vedle snižování teploty vzduchu také odvlh�ování. To je uplatnitelné i p�i 
velice nízké teplot� chladi�e, kterou nelze dosáhnout vodním systémem. 

Princip p�ímého chlazení je možné znázornit Carnotvým ob�hem. V praxi 
rozlišujeme kompresorový (parní) chladící okruh, který je používán ve v�tšin� p�ípad�, 
a absorp�ní chladící okruh 

1.2.1 Carnot�v ob�h  
Carnot�v ob�h je ozna�ován jako ideální. Nejsou v n�m uvažovány ztráty tepla do 

okolního prost�edí a hydraulické ztráty v komponentech ob�hu. Z tohoto d�vodu není 
v praxi použitelný.  V carnotov� ob�hu se veškeré teplo p�em�ní na práci a opa�n�. 
Nejlépe m�žeme carnot�v ob�h znázornit v diagramu, kde na svislou osu vynášíme 
teplotu a na vodorovnou osu entropii. 
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Obr. 1: Carnot�v ob�h 
 

Tk..............................................................teplota kondenzace  
To..............................................................teplota vypa�ování 

 

Ob�h se skládá ze dvou izoentrop a dvou izoterm. P�i izoentropickém d�ji 
nedochází k vým�n� tepla (není spot�ebovávána energie). Izoentropické d�je jsou 
v diagramu p�edstavovány zm�nami stavu z bodu 1 do bodu 2 a z bodu 3 do bodu 4. P�i 
izotermickém d�ji z bodu 1 do bodu 2 se kompresí m�ní teplota vypa�ování na teplotu 
kondenzace. Opa�n� p�i d�ji z bodu 3 do bodu 4 se teplota kondenzace m�ní n teplotu 
vypa�ování. P�i izotermických d�jích mezi body 2-3 a 4-1 se nem�ní teplota. B�hem 
vypa�ování je p�ivád�na energie (zm�na z bodu 4 do bodu 1) a p�i kondenzaci je energie 
odvád�na (zm�na z bodu 2 do bodu 3). 

Carnot�v ob�h je možné použít jako srovnávací pro porovnání s reálným ob�hem. 
Tím zjistíme jeho ú�innost, která je menší, než u ideálního Carnotova cyklu. 


=�skut/�c  

�skut=Qo/Pel  

�c=To/(Tk-To) [1; str. 50] 

 


 ...............................................................ú�innost [%] 
�skut ...........................................................chladící faktor skute�ného ob�hu 
�c...............................................................chladící faktor Carnotova ob�hu  
Qo .............................................................chladící výkon [kW] 
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Pel .............................................................elektrický p�íkon [kW] 
To .............................................................teplota výparu [K] 
Tk .............................................................teplota kondenzace [K] 

1.2.2 Kompresorový ob�h 
Tento ob�h je v klimatiza�ní technice používám ve více než 90% p�ípad�. 

Kompresorový chladící proces se zakládá na tepelném procesu, ve kterém dochází ke 
zm�n� skupenství chladiva. Zm�nou skupenství se p�enáší velké množství tepla.  

Kompresorový ob�h spo�ívá ve zm�nách stavu znázorn�ných na Obr.2. P�i zm�n� 
stavu 1-2 dochází ke kompresi páry chladiva na kondenza�ní tlak a kompresní teplotu 
(vysoká energetický obsah). B�hem zm�ny 2-3 je odevzdáno kondenza�ní teplo 
v kondenzátoru a je odvedeno do okolního prost�edí. Zm�na 3-4 znázor�uje expanzi 
chladiva p�i konstantní entalpii. Tlak kondenza�ní se sníží na tlak vypa�ování. Zm�na  
4-1 vyjad�uje odpa�ení chladiva p�i vypa�ovací teplot�. Chladivo p�ichází do výparníku 
ve form� sm�si kapaliny a páry.  Chladivo p�i vypa�ování odebírá teplo ochlazované 
látce. 

 

Obr. 2:  Parní kompresorový ob�h 
 

A...............................................................kapalné chladivo 
B...............................................................sm�s páry a kapaliny (mokrá pára) 
C...............................................................pára 
pk ..............................................................tlak kondenzace 
po ..............................................................tlak vypa�ování 
to ...............................................................teplota vypa�ování 
tk ...............................................................teplota kondenzace 
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Obr. 3: Schéma kompresorového ob�hu 

 

Pel .............................................................elektrický p�íkon kompresoru [kW] 
 

Ve výparníku je p�ijetím tepla z okolního prost�edí vypa�ováno chladivo. Páry 
chladiva jsou kompresorem stla�ovány  na kondenza�ní tlak. Takto stla�ené páry 
p�ejdou do kondenzátoru, kde odvád�ním tepla do chladící látky kondenzují. 
V expanzním prvku se tlak kondenzace sníží na tlak vypa�ování a chladivo je op�t 
p�íjímáním tepla vypa�ováno ve výparníku. Proces se stále opakuje. 

Provoz chladícího za�ízení nezávisí jen na termodynamickém ob�hu. D�ležité jsou 
také energetické bilance a hmotnostní pr�toky na studené a teplé stran�, jejichž 
prost�ednictvím vznikají z toho plynoucí rozdíly teplot, i rozdíly teplot plynoucí 
z instalovaných teplosm�nných ploch a dosažitelných sou�initel� prostupu tepla [2; str. 
296]. 

1.2.3 Absorp�ní ob�h 
Absorp�ní chladící okruh se liší od kompresorového tím, že páry chladiva vzniklé 

ve výparníku nejsou mechanicky stla�ovány kompresorem, ale jsou za nízkého 
vypa�ovacího tlaku absorbovány (pohlcovány) vhodným rozpoušt�dlem v absorbéru. 
Rozpoušt�dlo obsahující chladivo je p�evedeno na kondenza�ní tlak (vyšší) a sm�s se 
dopravuje do vypuzovacího za�ízení (desorbéru). Ve vypuzova�i je roztok oh�íván a 
dochází k vypa�ování chladiva, protože chladivo má nižší teplotu varu než rozpoušt�dlo. 
Rozpoušt�dlo bez chladiva se vrací zpátky do absorbéru a uvoln�né teplo se odevzdá 
chladící vod�. Vypuzené chladivo kondenzuje odevzdáním tepla v kondenzátoru p�i 
kondenza�ním tlaku. Po pr�chodu expanzním prvkem odebere chladivo ve výparníku 
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p�i vypa�ovacím tlaku teplo ochlazované látce. Páry chladiva jsou následn� op�t 
pohlcovány absorp�ní látkou v absorbéru.  

 

Obr. 4: Schéma absorp�ního chladícího okruhu 
 

QH.............................................................teplo p�ivád�né do vypuzova�e 
QA.............................................................teplo odvád�né z absorbéru 
Pel .............................................................elektrický p�íkon �erpadla absorbentu 
 

V absorp�ním za�ízení tak probíhají dva ob�hy. Jeden slouží pro vedení 
rozpoušt�dla (absorbentu) mezi absorbérem a desorbérem. Rozpoušt�dlo obsahující 
chladivo ozna�ujeme jako bohatý roztok a rozpoušt�dlo bez chladiva jako chudý roztok. 
Druhý okruh, který slouží pro vedení chladiva, obsahuje kondenzátor, škrtící prvek a 
výparník. 

Použití absorp�ního za�ízení je vhodné pokud máme k dispozici odpadní teplo, 
které je nutné pro oh�ev desorbéru. Rovn�ž se dá použít i slune�ní energie, která je 
nejvyšší práv� p�i nejv�tší pot�eb� chladu. 

Dvojici pracovních látek je nutné zvolit tak, aby bylo chladivo dob�e rozpustné 
v absorp�ní látce. Dnes se pro teploty nad 0 ºC nejvíce používá dvojice látek H2O-LiBr. 
S�l LiBr není toxická a získává se z mo�ské vody. Aby se p�edešlo siln� korozívním 
ú�ink�m na oceli p�i p�sobení kyslíku, používají se ochranné látky na bázi molybdenu. 
P�i požadovaných teplotách na výparníku nižších než 0 ºC se používá dvojice látek 
NH3-H2O. �pavek má funkci chladiva a voda je absorbent. Za�ízení se �pavkem nesmí 
být použito v obytných budovách. Další možnou dvojicí látek je nap�íklad H2O-NaOH. 
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Výhodou dvojice �pavek-voda je možnost nižších teplot ve varníku. Sta�í zde teplota 90 
až 100 ºC. Oproti tomu u dvojice bromid lithný-voda musí být teplota ve varníku 110 až 
130 ºC. 

Absorp�ní za�ízení mají zna�né výkony, které se pohybují až v MW. Tato za�ízení 
umož�ují plynulou regulaci.  

1.2.4 Srovnání kompresorového a absorp�ního okruhu 
Ne�ast�ji se používá kompresorový chladící ob�h, ale p�i spln�ní ur�itých 

podmínek m�že být vhodn�jší absorp�ní ob�h. Jde p�edevším o možnost využití 
levného tepla. U absorp�ního ob�hu není použit kompresor, díky tomu u t�chto za�ízení 
p�edpokládáme vyšší životnost a nižší elektrický p�íkon, který pohání pouze ob�hové 
�erpadlo. 

Výhody kompresorových chladících okruh� 

- malá hmotnost a rozm�ry za�ízení 

- nízké po�izovací náklady 

- malé množství pracovních látek 

- nízké nároky na obsluhu a servis 

Nevýhody kompresorových chladících okruh� 

- vysoká spot�eba el. energie  

- vyšší hlu�nost 

- malá životnost 

Výhody absorp�ních chladících okruh� 

- malá spot�eba el. energie (okolo 5 % výkonu)  

- malá hlu�nost 

- vysoká životnost 

- velmi malé nároky na obsluhu a servis 

Nevýhody absorp�ních chladících okruh� 

- velká hmotnost a rozm�ry za�ízení 

- velké množství pracovních látek 

- vysoké po�izovací náklady 

- nutnost zdroje levného tepla 

1.3 Prvky chladících okruh� 

Dnes nejpoužívan�jší kompresorové chladící ob�hy se skládají z n�kolika 
základních prvk�. Dopravu a zvýšení tlaku chladiva zajiš�uje kompresor, pro jehož 
pohon je p�ivád�na elektrická energie. Jako vým�níky tepla slouží kondenzátor a 
výparník. Pro zm�nu tlaku p�ed výparníkem se osazuje expanzní ventil. Všechny tyto 
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komponenty spojuje potrubí pro vedení chladiva. Okruhy obsahují i n�které dopl�kové 
armatury (pojistné, uzáv�ry). 

1.3.1 Kompresory 
Kompresor slouží pro nasávání studených par chladiva z výparníku a jejich p�evod 

na vyšší (kondenza�ní) tlak. Základní rozd�lení kompresor� je na objemové a 
turbokompresory. U objemových kompresor� se tlak par chladiva zvyšuje stla�ením do 
menšího objemu. Pat�í sem kompresory spirálové, pístové a šroubové. 
Turbokompresory stla�ují páry chladiva turbínou a zvýšením jejich rychlosti se zvyšuje 
tlak. 

Spirálové kompresory  

Spirálový kompresor nasává studené páry chladiva z výparníku a stla�uje je 
pomocí dvou do sebe zapadajících spirál. Stla�ené páry jsou vytla�ovány do potrubí, 
které vede ke kondenzátoru. Spirála je pohán�na elektromotorem, který je chlazen 
proudícím chladivem p�ed stla�ením. Výhoda spirálového kompresoru oproti pístovým 
kompresor�m spo�ívá v tom, že se v n�m vyskytují pouze rota�ní pohyby, z �ehož 
vyplývá spojitá p�eprava látky s vysokou stabilitou chodu. Nejsou pot�ebné ani žádné 
ventily [2; str. 302]. Jejich výkon je snadno regulovatelný a mají tichý chod. Jejich 
výkony se pohybují v rozmezí 5-50 kW. 

Pístové kompresory 

Pístový kompresor stla�uje studené páry chladiva pomocí píst� umíst�ných ve 
válci. Ve válci je sací ventil pro p�ívod studených par a výtla�ný ventil pro odvod 
p�eh�áté páry o vyšším tlaku. Tento princip je obdobný jako u spalovacích motor�. 
Elektromotor je chlazen studeným chladivem jako u spirálového kompresoru. 
Elektromotor roztá�í klikovou h�ídel a kliky pohání písty. Píst� m�že být osazen v�tší 
po�et. Neustále se opakuje proces nasávání, stla�ování a odvád�ní chladiva. Pístové 
kompresory jsou nejpoužívan�jší a také nejdéle používané. Jejich nevýhodou je menší 
ú�innost než u šroubových a spirálových kompresor�. Navíc se pohyb neodehrává 
pouze v ose elektromotoru a za�ízení je tak více namáháno. Pístové kompresory mají 
chladící výkony od 10 kW až po 1 MW. Pro velké výkony se používá kaskádové 
provedené kompresor�. Regulace se pak provádí vypínáním jednotlivých kompresor�.   

Šroubové kompresory 

Ve šroubovém kompresoru jsou studené páry chladiva z výparníku stla�ovány 
pomocí dvou do sebe zapadajících šroubovic. Šroubovice jsou pohán�ny 
elektromotorem, který je chlazen proudícím chladivem. Výhody jsou podobné jako u 
spirálových kompresor�. Používají se pro výkony od desítek kW až po 10 MW. 

Turbokompresory 

Bývají ozna�ovány také jako rychlostní kompresory. Páry chladiva z výparníku se 
stla�ují pomocí jednostup�ové nebo dvoustup�ové turbíny. Turbína je p�es p�evodovku 
pohán�na elektromotorem. Zvýšení tlaku je dosaženo tím, že ob�žné kolo zrychluje 
páry chladiva. Kinetická energie je p�em�n�na na tlak. Toho je docíleno snížením 
rychlosti v difuzoru. Za�ízení se používají pro chladící výkony nad 1MW. Regulace je 
možná snižováním otá�ek turbíny. Pro turbokompresory se používají chladiva 
s vysokou molekulovou hmotností a malým rozdílem tlak� mezi kondenzací a 
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vypa�ováním [3; str. 289].  

Dále rozd�lujeme kompresory podle provedení na hermetické, polohermetické a 
otev�ené. 

Hermetické 

 Hermetické kompresory mají sva�ovaný pláš� a není možné je rozebrat. Veškeré 
za�ízení v�etn� elektromotoru je v jednom plášti. Mazání olejem je provedeno pouze p�i 
výrob� a slouží pro celou životnost kompresoru. Výhodou je minimální riziko úniku 
chladiva a provoz nevyžadující údržbu. P�i poruše je nutné celý kompresor vym�nit. 
Nej�ast�jší je použití pro malé chladící výkony. Motor je chlazen párami chladiva. 

Polohermetické 

Stejn� jako u hermetických jsou všechny komponenty umíst�ny v jednom plášti. 
Ten ale obsahuje demontovatelné �ásti, které umož�ují p�ístup k elektromotoru a 
ostatnímu za�ízení. Pláš� je t�sný proti úniku chladiva. Motor je chlazen chladivem. 

Otev�ené 

U otev�eného kompresoru je elektromotor umíst�n mimo pláš� kompresoru. H�ídel 
na vstupu do kompresoru je opat�ena t�sn�ním, p�esto m�že dojít k úniku chladiva. 
Motor se nedostává do styku s chladivem a pohání h�ídel p�ímo nebo p�evodem. 
Otev�ené kompresory se používají pro velké chladící výkony. 

1.3.2 Kondenzátory 
Jedná se o tepelné vým�níky. Slouží ke kondenzaci stla�ených a p�eh�átých par 

chladiva. Teplo je p�edáváno do okolní látky a dochází ke zkapaln�ní (kondenzaci) par 
chladiva. Zkapaln�né chladivo je následn� ochlazeno. Rozlišujeme t�i nej�ast�jší typy 
kondenzátor�: chlazené vzduchem, chlazené vodou a sprchované kondenzátory. 

Kondenzátory chlazené vzduchem 

Tyto kondenzátory jsou osazeny ventilátorem, který nasává vzduch p�es svazek 
trubek. Ventilátory jsou nej�ast�ji axiální. P�i požadavku na nízkou hlu�nost je 
vhodn�jší radiální ventilátor. Používají se pro malé a st�ední chladící výkony. Výhodou 
vzduchem chlazených ventilátor� je, že není nutné použití za�ízení s chladící vodou. Je 
zde pouze ventilátor napájený elektrickou energií. To je nevíce uplatnitelné pro 
jednoduchá provedení u malých za�ízení. Nevýhodou je nutnost dostate�n� velké 
teplosm�nné plochy. Efektivita ochlazování se snižuje se stoupající venkovní teplotou. 
V období kdy pot�ebujeme nejvíce chladit se tím snižuje výkon za�ízení. Naopak 
v chladném období je chladící výkon vyšší.Regulace je umožn�na zm�nou otá�ek 
ventilátoru nebo škrcením nasávaného vzduchu. 
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Obr. 5: Vzduchem chlazený kondenzátor [3; str. 292] 
 

Vp .............................................................nasávaný vzduch 
Vc .............................................................vyfukovaný vzduch 
1 ...............................................................axiální ventilátor 
2 ...............................................................vým�níky 
3 ...............................................................p�ívod chladiva 
4 ...............................................................odvod chladiva 
 
Kondenzátory chlazené vodou  

Mohou mít r�zné konstruk�ní provedení. Provedení je nej�ast�ji systémem trubka 
v trubce, svazkové nebo kotlové. Ve variant� trubka v trubce je trubka chladiva vedena 
trubkou s vodou. U svazkových je více �lánk� �azeno do jednoho celku. U kotlových je 
velký po�et trubek chladiva umíst�n v nádob� s vodou. Kotel m�že být stojatý nebo 
ležatý. Kotlové kondenzátory jsou snadn�ji �istitelné než p�edchozí dv� varianty. To je 
uplatnitelné p�i použití chladících v�ží.  

Chladící vodu pro kondenzátor m�že zajiš�ovat chladící v�ž. Do tohoto za�ízení se 
p�ivádí oh�átá voda z kondenzátoru. V chladící v�ži jsou trysky, které rozst�ikují vodu 
na výpl� chladící v�že. Voda stéká po výplni dol� do sb�rné nádoby a je proudem 
vzduchu ochlazována. Proud�ní vzduchu je zajišt�no ventilátorem. �ást vody je 
unášena v drobných kapénkách do okolního vzduchu. Toto množství se musí neustále 
dopl�ovat. Ze sb�rné nádoby se voda vrací do kondenzátoru. Voda na sebe váže ze 
vzduchu ne�istoty, a proto musí být umíst�ny filtry. Tyto ne�istoty by zanášely ob�hové 
�erpadlo, potrubí i samotný kondenzátor. Dalším zdrojem chladící vody m�že být 
nap�íklad podzemní voda. 
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Obr. 6: Vodou chlazený kondenzátor s otev�enou chladící v�ží 
 

1 ...............................................................ventilátor 
2 ...............................................................vodní trysky 
3 ...............................................................výpl� chladící v�že 
4 ...............................................................sb�rná nádoba 
5 ...............................................................dopl�ování chladící vody 
6 ...............................................................ob�hové �erpadlo 
7 ...............................................................odvod kapalného chladiva 
8 ...............................................................p�ívod par chladiva 
 

Otev�ená chladící v�ž není jediná možnost vodou chlazeného kondenzátoru. M�že 
být použita uzav�ená chladící v�ž nebo suchý chladi� kapaliny. 

 
Sprchované kondenzátory 

Ve sprchovaném kondenzátoru jsou umíst�ny svazky hladkých nebo žebrovaných 
trubek chladiva. Voda je na tyto svazky rozst�ikována a ventilátor zajiš�uje proud�ní 
vzduchu, který je odvád�n v horní �ásti kondenzátoru. Voda se vypa�ováním ochlazuje 
a odvádí z trubek teplo. Tím chladivo kondenzuje. Odpa�ené množství vody se musí 
dopl�ovat. Chladící výkon vychází z množství sprchovací vody, rychlosti proud�ní 
vzduchu a velikosti teplosm�nné plochy. Vzhledem k vysoké cen� a náro�né údržb� se 
tyto kondenzátory dnes p�íliš nepoužívají. 
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Obr. 7: Sprchovaný kondenzátor 

1.3.3 Výparníky 
Jedná se o tepelné vým�níky. Do výparníku proudí kapalné chladivo a vlivem 

okolní látky o vyšší teplot� dochází k jeho vypa�ování. Tím je okolní látka ochlazována   
a p�edává teplo do chladiva. Páry chladiva jsou následn� odvád�ny do kompresoru. 
Výparníky pro p�ímé chlazení jsou oh�ívány proudícím vzduchem, který po úprav� 
p�ivádíme do obsluhovaného prostoru. Aby bylo ochlazování vzduchu ú�inn�jší, 
dopl�ujeme výparník lamelovým žebrováním, které zv�tší plochu sloužící k p�enosu 
tepla. Proud�ní vzduchu zajiš�uje ventilátor. Dalšími variantami jsou výparníky 
zaplavené nebo sprchované. Ty se používají pro chlazení další teplonosné látky.  

Výparníky mají v�tší rozte� lamel, protože praktické hodnoty p�estupu tepla p�i 
varu chladiv jsou pom�rn� nízké a rovn�ž proto, že možnou vznikající námrazou se 
volný pr��ez pro vzduch zmenšuje [3; str. 217]. Kv�li možnému vzniku námrazy je 
vhodné zajistit chlazení dv�ma vým�níky. Jeden zajiš�uje proces chlazení zatímco 
druhý odtává. Poté se jejich �innost vyst�ídá. Nevhodné je použití dalšího otopného 
t�lesa pro odstra�ování námrazy, nap�íklad elektrického otopného �lánku. V n�kterých 
provozech se kondenzace na výparnících využívá k odvlh�ování vzduchu (bazénové 
haly).  
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Obr. 8: Výparník pro p�ímé chlazení vzduchu 
1 ...............................................................p�ívod kapalného chladiva 
2 ...............................................................odvod par chladiva do kompresoru 
3 ...............................................................lamelové žebrování 
4 ...............................................................odvod kondenzátu 

1.3.4 Potrubí pro vedení chladiva 
Potrubí pro vedení chladiva propojuje jednotlivé komponenty chladícího okruhu. 

Slouží k vedení chladiva o r�zných tlacích, teplotách a skupenstvích v závislosti na tom, 
jakou �ást chladícího okruhu propojuje. 

Jako materiál pro potrubí se obvykle používá m��, ocel t�ídy 12, nerez ocel 17 348 
a ojedin�le um�lé hmoty. Z t�chto materiál� je u oceli 12 nutná povrchová úprava. 
M�d�né potrubí se spojuje pájením (malé pr�m�ry se pájí nam�kko p�i teplotách kolem 
250 ºC, velké pr�m�ry se pájí natvrdo p�i teplotách kolem 700 ºC. Ocelové potrubí se 
spojuje sva�ováním.  

Potrubí musí klást co nejmenší odpor pr�chodu chladiva. Tlakové ztráty v ob�hu 
by vedly ke snížení výkonu kompresoru a tím i chladícího výkonu. Vysoké tlakové 
ztráty vedou rovn�ž ke zvýšení provozních náklad�. Materiál použitý na potrubí musí 
být odolný v��i p�sobení chladiva a oleje, který b�hem chodu kompresoru v malém 
množství odchází do potrubí.Potrubní vedení musí být navrženo tak, aby se mazací olej 
vracel zpátky do kompresoru. Toho se docílí vhodným spádováním okruhu a použitím 
správné rychlosti chladiva, která je ovlivn�na pr�m�rem potrubí.  

Potrubí musí být vedeno co nejkratší cestou. V p�edepsaných vzdálenostech musí 
být p�ichycováno ke st�n� nebo stropu. Nap�íklad m�d�né potrubí o pr�m�ru 20 mm 
musí být uchyceno po 2 m. Spoje potrubí nesmí být umíst�ny v místech prostupu 
konstrukcí. V konstrukcích musí být potrubí vedeno systémem trubka v trubce. Pokud 
je nežádoucí vznik kondenzátu na potrubí nebo tepelné ztráty do okolního prost�edí, 
opat�ujeme potrubí izolací. 

Potrubí pro vedení chladiva je možné rozd�lit podle jeho funkce: 

Sací potrubí 

Spojuje výparník a kompresor a slouží pro vedení chladné páry chladiva. Vhodná 
rychlost pro vedení par chladiva je 4-8 m/s u vodorovného potrubí a 8-12 m/s u svislého 
potrubí. Rychlost musí být dostate�ná pro správné vracení oleje. Sací potrubí 
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ozna�ujeme modrou barvou. Toto potrubí je vhodné doplnit izolací, která zabrání 
oh�ívání par chladiva. 

Výtla�né potrubí 

Výtla�né potrubí spojuje kompresor a kondenzátor. Slouží k vedení stla�ených, 
horkých par chladiva z kompresoru. V tomto potrubí mají páry chladiva teplotu až    
120 ºC a tlak až 2,6 Mpa. Vhodná rychlost par je 8-14 m/s. V celém chladícím ob�hu je 
toto potrubí nejvíce namáhané. Ozna�ujeme ho �ervenou barvou. 

Kapalinové potrubí 

Kapalinové potrubí je umíst�no mezi kondenzátorem a výparníkem. Je jím vedeno 
kapalné chladivo a olej. Ozna�ujeme ho zelenou barvou. 

1.3.5 Expanzní ventily 
Funkcí expanzních ventil� je snižování tlaku chladiva, které proudí na výparník. 

Další funkci expanzního ventilu je regulace výstupního p�eh�átí par z výparníku. 
Hlavním d�vodem je ochrana kompresoru. Jestliže kompresor nasává neodpa�ené 
chladivo, m�že dojít k tzv. kapalným ráz�m. Jedná se o náhlý vzestup tlaku ve chvíli 
odpa�ení kapalné složky chladiva vlivem vysoké teploty v kompresoru. Odpa�ením 
kapaliny vznikne velký objem páry, mnohonásobn� v�tší, než by kompresor normáln� 
nasál. Dojde k p�etížení kompresoru a hrozí nebezpe�í jeho zni�ení [4]. 

Elektronický expanzní ventil 

Je vybaven elektrickým regulátorem, který zpracovává n�kolik m��ených údaj� o 
výparníku [1; str. 187]. Hlavní je kontrolování p�eh�átí na výstupu z výparníku. Vychází 
p�i tom z vypa�ovací teploty, povrchové teploty výparníku a teploty okolního vzduchu. 
P�eh�ívání musí být nezávislé na kondenza�ním tlaku. 

Termostatický expanzní ventil 

Upravuje pr�tok chladiva. Termostatický expanzní ventil reguluje p�eh�átí díky 
termostatické hlavici, která reaguje na tlak a teplotu chladiva na výstupu z výparníku. 

Automatický expanzní ventil 

Otá�ením regula�ního šroubu se zvyšuje nebo snižuje výstupní tlak a hmotnostní 
tok chladiva. Je použitelný pro malá chladící za�ízení s rovnom�rným tepleným 
zatížením.  

1.3.6 Armatury a další komponenty 
Pojistné ventily 

Pojistný ventil je bezpe�nostní prvek. Objemové kompresory které mají zdvihový 
objem v�ší než 25 l/s musí být na výtla�né stran� chrán�ny pojistným za�ízením proti 
p�ekro�ení tlaku [5]. Pokud tlak v ob�hu p�ekro�í maximální povolenou hodnotu, 
pojistná armatura vypne kompresor. Také pokud tlak v ob�hu klesne pod minimální 
stanovený tlak, pojistná armatura vypne kompresor.   
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Uzavírací ventily 

Osazujeme v místech kde hrozí únik chladiva. M�že se jednat o místa pro 
vypoušt�ní oleje nebo místa pr�hledítek, která slouží pro kontrolu hladiny kapaliny. 
N�které ventily nesmí být ovládány za provozu za�ízení, proto musí být chrán�ny proti 
manipulaci krytkami. V dosahu nouzových ventil� musí být umíst�no ná�adí, které 
slouží k jejich manipulaci.  

Tlakom�r 

V�tší za�ízení musí být osazeno tlakom�ry na jednotlivých úsecích s rozdílným 
tlakem. M�že být provedena také p�ípojka pro tlakom�r 

Pr�hledítka 

Pr�hledítka jsou armatury sloužící k vizuální kontrole množství a stavu chladiva v 
okruhu. Díky nim je možné zjistit, zda k ventilu proudí skute�n� pouze kapalné 
chladivo nebo je v kapalin� i plyn ve form� bublinek. Sou�ástí v�tšiny typ� pr�hledítek 
bývá indikátor obsahu vlhkosti v okruhu [6]. Pr�hledítka se pájí p�ímo do potrubí nebo 
se nava�ují na obvod trubky. 

Regulátory 

Regulátory slouží k �ízení prvk� tak, aby odpovídali navrženým podmínkám. 
D�lení regulátor� je velice široké. Regulátory mohou �ídit jeden prvek nebo soustavu o 
n�kolika prvcích, v p�ípad� složit�jšího regulátoru. Regulovat lze nap�íklad teplotu, 
tlak, otá�ky, výkon stroje a další v závislosti na požadavku a možnostech aplikace, ale 
vždy udržují nejoptimáln�jší podmínky pro provozu za�ízení [7]. 

Sb�ra� chladiva 

Sb�ra� chladiva osazujeme mezi kondenzátor a expanzní ventil. Používá se pro 
st�ední a vysoké chladící výkony. Mohou být v ležatém nebo stojatém provedení. 
Fungují jako odlu�ova� bublin. Kapalné chladivo odchází do ob�hu ve spodní �ásti. 

1.4 Chladiva 

Pracovní látky které kolují v chladícím ob�hu a zajiš�ují p�enos tepla nazýváme 
chladiva. Musí spl�ovat n�kolik požadavk�. Chladiva by nem�la být ho�lavá a jedovatá. 
Tlak, p�i kterém za�ízení pracuje, musí být vyšší než tlak atmosférický, aby nedocházelo 
k pr�niku vzduchu  do chladícího okruhu. Tlak ale nesmí být p�íliš vysoký. Pro 
zmenšení objemu nápln� používáme chladiva s vysokým výparným teplem. Pro  rychlé 
ochlazení z teploty kondenzace na teplotu výparníku je vhodné použití chladiva, které 
má v kapalné fázi malou m�rnou tepelnou kapacitu. Chladivo a použitý mazací olej by 
nem�ly navzájem ovliv�ovat svoji funkci. U chladiva dále požadujeme takové 
vlastnosti, aby bylo snadno identifikovatelné p�i úniku, vznikalo malé t�ení se st�nou 
potrubí a nezp�sobovalo korozi. Pro ú�innou tepelnou vým�nu musí mít chladivo 
dobrou tepelnou vodivost. P�i volb� chladiva se zohled�ují i jeho po�izovací náklady. 
Použití n�kterých chladiv je kv�li negativnímu p�sobení na ozonovou vrstvu a životní 
prost�edí zakázané. 
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Chladiva je možné rozd�lit na p�írodní a syntetická. Mezi p�íhodní chladiva �adíme 
�pavek, vodu, oxid uhli�itý a uhlovodíky- ethan, ethylen, propan, propylen a izobutan. 
Syntetická chladiva jsou d�lena do skupin CFC, HCFC a HFC. 

Kv�li negativnímu p�sobení na ozonovou vrstvu bylo Montrealským protokolem 
v roce 1987 zakázáno používání syntetických chladiv ozna�ovaných CFC. Jedná se o 
halogenové uhlovodíky, které nazýváme jako freony nebo také tvrdé freony. Obsahují 
atom uhlíku, na který jsou místo molekul vodíku navázány fluor a chlor. Tato chladiva 
byla d�íve �asto používána. Do této skupiny pat�í nap�íklad chladiva: 

-R 11   (CCl3F)  

-R 12   (CCl2F2)  

-R 113 (C2F3Cl3)  

-R 114 (C2F4Cl2)  

-R 502 (sm�s R 22 / R 115) 

Další skupinou chladiv jejichž výroba byla zakázána v roce 2010 jsou �áste�n� 
chlorované uhlovodíky, které se ozna�ují jako HCFC (m�kké freony). Hlavní m 
zástupcem této supiny je chladivo R22 (CHClF2). Umožnilo p�echod z chladiv skupiny 
CFC. Jeho negativní dopad na ozonovou vrstvu je �ádov� nižší. V molekule je obsažen 
krom� halogenových prvk� i atom vodíku.  

Skupina syntetických chladiv HFC se m�že používat. Tyto látky se v atmosfé�e 
rychle rozkládají a nemají negativní vliv na ozonovou vrstvu. Jedná se o �áste�n� 
fluorované uhlovodíky. P�íkladem t�chto chladiv jsou: 

-R 134a (CH2FCF3)  

-R 404A (sm�s R 125 / R 143a / R 134a) 

-R 407A/B/C (sm�s R 32 / R 125 / R 134a) 

-R 410A (sm�s R 32 / R 125) 

-R 507  (sm�s R 125 / R 143a) 

1.4.1 Ozna�ování chladiv 
 Chladiva se ozna�ují po�áte�ním písmenem R a �íselným ozna�ením, který m�že 

být dopln�no dalším písmenem.Halogenové uhlovodíky ozna�ujeme zkratkou R xyz 
kde zna�í: 

x - po�et atom� uhlíku mínus jeden 

y - po�et atom� vodíku plus jeden 

z – po�et atom� fluoru 

Binární sm�si rozd�lujeme podle chování p�i zm�n� skupenství na azeotropní a 
zeotropní. Azeotropní mají ozna�ení R 5xx. Roztok se chová jako jednosložkový, pára i 
kapalina mají stejné složení). Zeotropní se ozna�ují R 4xx. Obsah látek ve vroucí 
kapalin� a syté pá�e se m�ní s teplotou dle k�ivek fázové rovnováhy.  

Ostatní chladiva mají ozna�ení R 7xx, kde na místech xx je údaj zaokrouhlené 
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molové hmotnosti. P�íkladem ozna�ení m�že být voda H2O – R 718 (molová hmotnost 
18,0 kg/kmol). [1; str.180] 

1.4.2 Vlastnosti chladiv 
�pavek – R 717 

Pat�í k nejstarším chladiv�m. Má výborné chladící vlastnosti a je levný. Dnes se 
používá v pr�myslu a d�íve pro chlazení ledových ploch. Má vysoké výparné teplo, 
objemovou chladivost a nejvyšší hmotnostní chladivost. Je jedovatý, ho�lavý a má ostrý 
dráždivý zápach. Používá se jen pro nep�ímé chlazení. S materiály nereaguje, ale po 
smísení s vodou narušuje m��, zinek a jiné neželezné kovy. �pavek je leh�í než 
vzduch, a proto se v prostorech, kde je toto chladivo použito, umis�ujeme odsávání 
v horní �ásti místnosti. Ve vzduchu je zápachem detekovatelný už p�i koncentracích, 
které nejsou nebezpe�né. V dnešní dob� se za�íná op�t více používat. 

Voda – R 718 

Voda je nejekologi�t�jší chladivo. B�žn� se používá ve sm�si s LiBr v  absorp�ních 
chladících za�ízeních. V poslední dob� se za�ala voda používat jako chladivo i 
v kompresorových chladících za�ízeních. V ústavu vzduchotechniky a chladící techniky 
v Dráž�anech (ILK, prof.Dr.Ing.Heinrich) bylo vyvinuto chladící za�ízení s vodním 
chladícím ob�hem, které používá vodu jako chladivo a podle teploty vypa�ování 
dosahuje výkon� 0,5 až 1,0 MW [2; str. 306]. V tomto za�ízení jsou páry vody nasávány 
turbokompresorem a stla�eny na vyšší tlak. Kondenzují p�ímým kontaktem s 
chladící vodou v kondenzátoru. Velkou výhodo je to, že vn�jší okruhy jsou tvo�eny 
stejnou látkou jako chladivo. To umož�uje vým�nu tepla p�ímým kontaktem. Má 
nejvyšší hmotnostní chladivost, ale velmi nízkou objemovou chladivost. 

Oxid uhli�itý – R 744 

Je ekologicky nezávadný a nepoškozuje ozonovou vrstvu. Má sice dobrou 
chladivost, ale pro své vysoké pracovní tlaky se skoro nepoužívá. Provedení konstrukce 
za�ízení není hospodárné. Využitelný je ve form� „suchého ledu“. Ten sublimuje p�i 
teplot� -78,5 ºC. 

Uhlovodíky 

Kv�li ho�lavosti se jejich použití omezuje na chemický pr�mysl. 

Halogenové uhlovodíky 

Jejich složení, d�lení a ekologický dopad byly popsány výše. Rovn�ž tak zákaz 
použití n�kterých skupin t�chto chladiv. Dnes se v klimatiza�ních za�ízeních používají 
nej�ast�ji. Jsou neho�lavé a zdraví neškodné. Nezp�sobují korozi p�i kontaktu 
s ostatními materiály. Korozívní jsou ve sm�si s vodou. Halogenové uhlovodíky mají 
velmi dobré termodynamické vlastnosti. Chladivo má v ob�hu nízké pracovní tlaky. 
Nevýhodou je vysoká cena. 
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1.5 Decentrální za�ízení využívající p�ímé chlazení  

Použitím samostatných systém� p�ímého chlazení je umožn�na decentralizace 
tvorby mikroklimatu dané budovy. Úprava vzduchu probíhá p�ímo v klimatizovaném 
prostoru. Využití je možné p�edevším v administrativních budovách, ubytovacích a 
stravovacích za�ízeních, nákupních centrech a dalších stavbách s obdobným provozem. 
Jedná se o systémy split, multisplit a VRV. Samostatná za�ízení se obvykle instalují p�i 
pot�eb� malých až st�edních chladících výkon�. 

1.5.1 Sou�ásti split systém� 
Systémy se skládají z vnit�ní a venkovní (kondenza�ní) jednotky. Ve vnit�ní je 

umíst�n výparník, filtr, �erpadlo kondenzátu a ventilátor pro transport ochlazovaného 
vzduchu. Provedení vnit�ních jednotek m�že být  podstropní (možné i v podhledu), 
nást�nné a parapetní. Volba vnit�ní jednotky závisí na provozu dané místnosti, 
estetickém �ešení a akustickém vlivu za�ízení. Sm�r proudu vzduchu bývá nastavitelný 
a u stropních kazetových jednotek je možný i do n�kolika sm�r� zárove�. P�i návrhu a 
umíst�ní vnit�ní jednotky musí být zohledn�na i výstupní rychlost vzduchu. V pobytové 
zón� by se m�la pohybovat do hodnoty 0,2m/s. 

a) b) c) 

 
 

 

 

d)                                             e) 

 

 

 
 

Obr. 9: Varianty vnit�ních split jednotek [8] 
a)podstropní, b)parapetní, c)kazetová, d) nást�nná, e) do podhledu 
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Venkovní jednotka obsahuje vzduchem nebo vodou chlazený kondenzátor a 
kompresor. Umíst�ní je možné na st�nu, st�echu, nebo vhodn� upravený terén. Op�t by 
m�l být zohledn�n estetický vliv na budovu a akustický vliv na okolní prost�edí. 
Zdrojem hluku je zde kompresor a ventilátor. 

Vn�jší a vnit�ní jednotka jsou vzájemn� spojeny potrubím obsahujícím chladivo. Délky 
potrubí závisí na provedení za�ízení a udává je výrobce.   

1.5.2 �ešení p�ívodu vzduchu p�i chlazení jednotkami typu split 
Pro p�ívod �erstvého vzduchu m�že být použito samostatné vzduchotechnické 

za�ízení ur�ené k nucenému v�trání, které zajiš�uje dávku vzduchu v požadovaném 
množství a kvalit�. Chladící za�ízení pouze cirkuluje vzduch v dané místnosti. Pokud 
není zajišt�no nucené v�trání, musí být dávka �erstvého vzduchu zajišt�na p�irozeným 
v�tráním. 

Použití nuceného v�tráni je vhodn�jší než p�irozené v�trání. Umožní �ízenou 
distribuci vzduchu a p�i použití za�ízení pro zp�tné získávání tepla výraznou úsporu za 
náklady na provoz stavby. Osazením prvku pro zp�tné získávání tepla ve 
vzduchotechnické jednotce rovn�ž snížíme pot�ebný výkon klimatiza�ních jednotek, 
který by byl nutný p�i p�irozeném v�trání (pokud v jednotce není chladi�), protože 
vzduch odvád�ný z místností p�edchlazuje teplý vzduch z venkovního prost�edí. Toto 
platí za p�edpokladu, že exteriérová teplota vzduchu je vyšší než teplota v interiéru. 

  

1.5.3 Varianty systém� samostatných jednotek p�ímého chlazení 
Systém split. 

Tento systém se skládá z jedné venkovní jednotky, na kterou je napojena jedna 
vnit�ní jednotka. Systém pracuje v režimu chlazení nebo vytáp�ní jako tepelné �erpadlo. 
Maximální vzdálenost venkovní a vnit�ní jednotky udává výrobce a pohybuje se 
v rozmezí p�ibližn� 10-20 m. Chladící výkon závisí na typu za�ízení a b�žn� se udává 
hodnota kolem 5kW. 

 

Obr. 10: Systém split 
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Systém multisplit 

Tato varianta je tvo�ena jednou venkovní jednotkou, na kterou je napojeno až p�t 
vnit�ních jednotek. Systém umož�uje obsluhu n�kolika místností. Je možné kombinovat 
nást�nné, stropní a parapetové vnit�ní jednotky. Délka p�ipojovacího potrubí je udávána 
jednotlivými výrobci a je p�ípustná v délkách kolem 25 m. Chladící výkon je kolem 
20 kW. 

 

Obr. 11: Systém multisplit 
 

Systém VRV 

Zkratka VRV znamená v p�ekladu prom�nlivý pr�tok chladiva. Tento systém 
obsahuje velké množství vnit�ních jednotek, kterých m�že být i 50 a jednu spole�nou 
venkovní jednotku. Za�ízení umož�uje individuální obsluhu mnoha místností a op�t 
mohou být použity r�zné varianty vnit�ních jednotek. Provedení je dvoutrubkové nebo 
t�ítrubkové. 

U Dvoutrubkového �ešení je z venkovní kondenza�ní jednotky vedena jednou 
trubkou pára chladiva a druhou sm�s páry a kapaliny. Tyto systémy mají potrubí 
opat�ené n�kolikanásobným rozd�lova�em. Chladivo je p�ivedeno z kondenza�ní 
jednotky do rozd�lova�e a odtud odd�len� do vnit�ních jednotek. Podle pot�eby ve 
form� kapaliny nebo páry. 

U t�ítrubkového systému je z kondenza�ní jednotky vedeno chladivo odd�len� ve 
form� kapaliny, páry a sm�si kapaliny s párou. Rozvod chladiva je opat�en 
odbo�ovacími prvky. Tato armatura m�že být provedena ve tvaru písmene Y, kdy jsou 
od jednoho páte�ního vedení od venkovní jednotky do budovy nataženy odbo�ky do 
vnit�ních jednotek [9]. Rozd�lova� je osazen až p�ed vnit�ní jednotkou na potrubí pro 
p�ívod kapalného a plynného chladiva 
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Obr. 12: Dvoutrubkový systém VRV 
 

 
 

Obr. 13: T�ítrubkový systém VRV 
 

 Odpadní teplo z vnit�ních jednotek v režimu chlazení lze op�tovn� využít pro 
vytáp�ní jiných místností – nabízí tak zvýšení energetické ú�innosti [10]. P�íkladem 
m�že být administrativní budova s prosklenou fasádou. Tento typ staveb má velké 
tepelné zisky slune�ní radiací a vyžaduje individuální �ešení vzhledem k orientaci ke 
sv�tovým stranám. V jarním a podzimním období vzniká situace, kdy je na jižní 
oslun�né stran� objektu nutné chlazení p�ilehlých místností. Oproti tomu na severní 
stran�, kde je zisk ze slune�ní energie minimální, musí být místnosti vytáp�ny. Zde je 
ideální �ešení použitím VRV systému, protože p�ebyte�né teplo z jedné strany stavby je 
použito pro vytáp�ní strany opa�né.  
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Obr. 14: Kombinovaný režim chlazení a vytáp�ní 

Qp .............................................................chlazení  
Qo .............................................................vytáp�ní  
 
 

Chladící výkony VRV systém� mohou být i p�es 100kW. Délka potrubí pro vedení 
chladiva m�že p�esáhnout 500 m. Horizontální vzdálenost jednotek m�že být až 50m. 
Op�t záleží na údajích, které udává výrobce. 

 

1.6 P�ímé chlazení jakou sou�ást VZT jednotek 

Chladi�e pro p�ímé chlazení vzduchu mohou být krom� samostatného provedení 
také umíst�ny ve vzduchotechnických jednotkách sloužících pro centrální úpravu 
vzduchu.  

1.6.1 Sou�ásti chladících systém� v jednotkách VZT 
Sou�ásti chladícího ob�hu jsou obdobné jako u samostatného provedení. Op�t je 

zde kondenzátorová jednotka, která obsahuje kompresor a kondenzátor chlazený 
vzduchem p�ivád�ným ventilátorem nebo chlazený vodou. Ve vzduchotechnické 
jednotce je umíst�n výparník (chladi�), p�ed kterým je osazen expanzní ventil. Ob� �ásti 
jsou propojeny potrubím napln�ným chladivem. Na rozdíl od split systém� je ventilátor, 
který zajiš�uje proud�ní vzduchu kolem výparníku, umíst�n spolu s dalšími prvky ve 
vzduchotechnické jednotce. 

1.6.2 Varianty provedení v jednotkách VZT 
Sestavné jednotky 

Tato klimatiza�ní za�ízení jsou sestavena z n�kolika prvk�, osazených podle 
požadavk� na úpravu a transport vzduchu. Jsou konstruovány tak, že je možné snadné 
spojování jednotlivých prvk� rychlouzavíracími záv�ry. Díky tomu se dá sestavit 
libovolné za�ízení.  

Obvyklou sou�ástí t�chto vzduchotechnických jednotek je chladi�. Vedle 
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vým�ník� pracujících s ob�hem chladící vody je uplatnitelné i p�ímé chlazení 
výparníkem. Výkon závisí na použitém vým�níku a pohybuje se až ve stovkách kW. 

 

 

Obr. 15: Osazení výparníku v sestavné jednotce 
 

Vo .............................................................odvád�ný vzduch 
Vp.............................................................p�ivád�ný vzduch 
K...............................................................kondenza�ní jednotka 
F ...............................................................filtr 
V...............................................................ventilátor 
ZZT ..........................................................rekuperátor 
O...............................................................oh�íva� 
Ch.............................................................Výparník 
Ok.............................................................odvod kondenzátu 
Vl .............................................................zvlh�ova� 
 

Nást�ešní jednotky Rooftop 

Jedná se o ventilátorové jednotky umíst�né obvykle na st�eše objektu, ale možná je 
i st�nová a terénní montáž. Funkce spo�ívá v úprav� cirkula�ního vzduchu 
z obsluhovaného prostoru, ke kterému je ve v�tracím režimu p�isáván venkovní vzduch. 
Mohou také pracovat jako cirkula�ní, kdy pouze upravují sekundární vzduch z 
místnosti. Všechny sou�ásti tohoto za�ízení jsou umíst�né v jedné kompaktní jednotce. 
Obsahují ventilátory, oh�íva�, chladi�, vzduchové filtry a je možné i umíst�ní vým�níku 
pro zp�tné získávání tepla. Celý chladící okruh v�etn� kondenzátoru je umíst�n p�ímo 
v jednotce, takže nejsou nutné žádné další rozvody chladiva. Oproti decentrálním 
jednotkám disponují rooftopy vyššími tepelnými a vzduchovými výkony, a proto jsou 
vhodné i pro v�tší halové objekty. Z d�vodu nižších dopravních tlak� ventilátoru jsou 
tyto jednotky v provedení bez vzduchovod� nebo jen s krátkým rozvodným potrubím. 
Maximální chladící výkon udávaný výrobci je p�ibližn� 200-300 kW.  
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Obr. 16: Osazení výparníku v jednotce rooftop 
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1 Analýza objektu 
Objekt se nachází v centru obce Nejdek v Karlovarském kraji. Stavba má t�i 

podlaží, p�i�emž spodní patro se nachází �áste�n� pod úrovní terénu.  Zast�ešení je 
provedeno klenutými vazníky nad t�locvi�nou. Ostatní �ásti budovy mají plochou 
jednopláš�ovou st�echu. Konstruk�ní systém je sloupový skelet s lokáln� podep�enými 
deskami bez použití pr�vlak�. Obvodový pláš� je proveden z keramických tvárnic 
dopln�ných tepelnou izolací. D�lící konstrukce v objektu jsou rovn�ž zd�né. Jedná se  
o polyfunk�ní objekt s r�znými druhy provozu s odlišnými požadavky na stav vnit�ního 
prost�edí. Proto musí být použito n�kolik vzduchotechnických za�ízení. 

Celé první podlaží slouží jako supermarket se zázemím. Krom� prodejní plochy 
jsou zde sklady, kancelá�e a hygienické zázemí. Celá jihozápadní a také �ást 
severozápadní st�ny se nachází pod úrovní upraveného terénu. Sv�tlá výška podlaží je 
3,0 m a podhled má sv�tlost 0,7 m. V hygienických místnostech má prostor sv�tlou 
výšku 2,8 m a sv�tlost podhledu je 0,9 m.  

Ve druhém podlaží se nachází t�locvi�na s ná�a�ovnou, squash, restaurace a 
posilovna. Vetší �ást hygienických místností a šatny pat�í k t�locvi�n� a posilovn�. 
Další hygienické místnosti se nachází u restaurace. Sv�tlá výška t�locvi�ny je 8,9 m po 
spodní pás st�ešního vazníku. Sv�tlá výška prostoru pro squash je 7,2 m po podhled. 
Oba tyto prostory zabírají výškov� dv� podlaží. V ostatních prostorech se sv�tlá výška 
pohybuje od 2,5 m v hygienických místnostech (podhled 0,9 m) po 3,0 m v posilovn� a 
restauraci, kde má podhled 0,4 m. Prostory spojuje jedna chodba v centrální �ásti 
objektu. 

Ve t�etím podlaží se nachází bowling, druhá �ást posilovny a tribuna pro 
t�locvi�nu. Na jihozápadní stran� je chodba k hygienickým místnostem. Sv�tlá výška 
prostor� ve druhém pat�e je 3,0 m a podhled má sv�tlost 0,5 m. V hygienických 
místnostech má podhled 0,7 m a sv�tlá výška je 2,8 m. Strojovny jsou umíst�ny 
v prvním a t�etím podlaží. 
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Obr. 17: 1NP �ešeného objektu 
 

..........................................................za�ízení 1: Supermarket a zázemí 
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Obr. 18: 2NP �ešeného objektu 
 

........................................................za�ízení 3: Squash 

.........................................................za�ízení 4: Restaurace 

........................................................za�ízení 5: T�locvi�na 

........................................................za�ízení 6: Posilovna 

........................................................za�ízení 7: Šatny a sprchy 
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Obr. 19: 3NP �ešeného objektu 
 

........................................................za�ízení 2: Bowling 

.........................................................za�ízení 3: Squash 

........................................................za�ízení 5: T�locvi�na 

........................................................za�ízení 6: Posilovna 

........................................................za�ízení 7: Chodba a hygienické místnosti 
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2 Za�ízení 1 – Klimatizace supermarketu 
s fancoily 

Supermarket spolu se sklady a zázemím zaujímá plochu celého p�ízemí. Hlavní 
vstup do objektu se nachází ve východním rohu. Celá jihozápadní a �ást severozápadní 
st�ny jsou pod úrovní terénu. Podhled má sv�tlost 0,7 m a sv�tlá výška místnosti je    
3,0 m. V hygienických místnostech je sv�tlost podhledu 0,9 m a sv�tlá výška místnosti 
je 2,8 m. Konstruk�ní výška podlaží je 4,2 m. Za�ízení bude sloužit k teplovzdušnému 
vytáp�ní v zimním období a k chlazení v letním období. Pro pokrytí tepelné zát�že bude 
dopln�no fancoily. Za�ízení bude obsluhovat celé podlaží krom� chladírny a mrazírny. 

2.1 Tepelné bilance 

2.1.1 Tepelné ztráty pro zimní období 
Návrhová exteriérová teplota pro zimní období je -15 ºC. Návrhová interiérová 

teplota pro zimní období je 20 ºC. Skladba n�kterých konstrukcí musela být pozm�n�na 
tak, aby vyhov�la doporu�eným normovým hodnotám. V prostoru t�locvi�ny, která se 
nachází v následujícím podlaží uvažujeme teplotu 15 ºC. Návrhová teplota v zemin� 
pod podlahou je 5 ºC. K sou�initel�m prostupu tepla je p�ipo�tena p�irážka na tepelné 
vazby. Teplota v zemin� p�ilehlé k obvodovým st�nám má následující pr�b�h v hloubce 
pro venkovní teplotu -15 ºC dle �SN 06 0210 : 

0-1 m :  -6 ºC 

1-2 m :  -3 ºC 

2-3 m :   0 ºC 

> 3 m :   5 ºC 

 

Sou�initel prostupu tepla: 

Tab. 1: Sou�initele prostupu tepla obálkových konstrukcí 

Obvodová st�na z tvárnic HELUZ PLUS 30 (broušená) s tepelnou izolací 

Rsi [(m
2.K)/W] 0,130 

�.v. materiál d           
[m] 

�  
[W/(m.K)] 

R 
 [(m2.K)/W] Rse [(m

2.K)/W] 0,040 

1 VP omítka 0,010 0,880 0,011 RT [(m2.K)/W] 4,989 
2 keramické tv. 0,300 0,130 2,308 �U [W/(m2.K)] 0,05 
3 minerální vata 0,100 0,040 2,500 U [W/(m2.K)] 0,25 

Obvodová st�na železobetonová s tepelnou izolací 
Rsi [(m

2.K)/W] 0,130 
�.v. materiál d       

[m] 
�  

[W/(m.K)] 
R  

[(m2.K)/W] Rse [(m
2.K)/W] 0,000 

1 VP omítka 0,010 0,880 0,011 RT [(m2.K)/W] 4,351 

2 železobeton 0,300 1,430 0,210 �U [W/(m2.K)] 0,05 
3 XPS 0,160 0,040 4,000 U [W/(m2.K)] 0,28 
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Strop k t�locvi�n� 
Rsi [(m

2.K)/W] 0,100 
�.v. materiál d       

[m] 
	 

 [W/(m.K)] 
R 

 [(m2.K)/W] Rse [(m
2.K)/W] 0,100 

1 VP omítka 0,010 0,880 0,011 RT [(m2.K)/W] 2,436 

2 železobeton 0,250 1,430 0,175 �U [W/(m2.K)] 0,02 
3 minerální vata 0,080 0,040 2,000 U [W/(m2.K)] 0,43 
4 anhydrit 0,060 1,200 0,050     

Podlaha na zemin� 
Rsi [(m

2.K)/W] 0,170 
�.v. materiál d       

[m] 
	 

 [W/(m.K)] 
R 

 [(m2.K)/W] Rse [(m
2.K)/W] 0,000 

1 cem. pot�r 0,040 1,160 0,034 RT [(m2.K)/W] 3,850 

2 beton hutný 0,040 1,300 0,031 �U [W/(m2.K)] 0,02 
3 EPS 0,140 0,040 3,500 U [W/(m2.K)] 0,28 
4 beton hutný 0,150 1,300 0,115     

Pozn: zv�tšena tlouš�ka izolantu 

d ...............................................................tlouš�ka vrstvy 
 ...............................................................tepelná vodivost 
R...............................................................tepelný odpor vrstvy 
Rsi .............................................................tepelný odpor p�i p�estupu tepla (interiér) 
Rse.............................................................tepelný odpor p�i p�estupu tepla (exteriér) 
RT .............................................................tepelný odpor konstrukce 
�U............................................................p�irážka k sou�initeli prostupu tepla 
U...............................................................sou�initel prostupu tepla 
 

Tepelné ztráty prostupem: 

Tepelné ztráty prostupem u železobetonové zdi, která se nachází pod úrovní terénu, 
zjiš�ujeme pro jednotlivé hloubkové zóny. 

Tab. 2: Tepelné ztráty prostupem ŽB zdi p�ilehlé k zemin� podle hloubkových zón: 
nz Lz hz tz U Az Qt ZB 

[-] [m] [m] [ºC] [W/(m2.K)] [m2] [W] 

1 25,9 0-1 -6 0,28 25,9 188 
2 25,9 1-2 -3 0,28 25,9 166 
3 25,9 2-3 0 0,28 25,9 145 
4 25,9 3-4,2 5 0,28 31,1 108 

     celkem 607 

nz ..............................................................�íslo zóny 
Lz..............................................................délka ŽB zdi 
hz ..............................................................hloubka zóny 
tz ...............................................................teplota v zemin� 
Az .............................................................plocha zóny 
Qt ZB .........................................................tepelné ztráty zón ŽB zdi 
 

�ást severozápadní zdi se nachází pod úrovní svažujícího se terénu. Plochy 
jednotlivých hloubkových zón byly zjišt�ny v programu Autocad. Ostatní plochy zdiva 
jsou nad úrovní terénu.  
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Tab. 3: Tepelné ztráty prostupem severozápadní zdi z keramických tvárnic 
nz hz tz U Az Qt K 

[-] [m] [ºC] [W/(m2.K)] [m2] [W] 

vzduch - -15 0,25 370,4 3241 
1 0-1 -6 0,25 28,8 187 
2 1-2 -3 0,25 15,7 90 
3 > 2 0 0,25 4,6 23 

    celkem 3541 

 

Obr. 20: Vn�jší teploty na severozápadní zdi 
 

Tab. 4: Tepelné ztráty obálkových konstrukcí prostupem celkem 

Konstrukce A    
[m2] 

te       
[ºC] 

U 
[W/(m2.K)] 

Qt=A.U.(ti-te)       
[W] 

Obvodová st�na 115,4 - 0,25 3541 

ŽB st�na 108,8 - 0,28 607 
Podlaha na zemin� 1016,7 5,0 0,28 4270 
Strop k t�locvi�n� 760,3 15,0 0,43 1635 
Okna 15,8 -15,0 1,20 664 

Dve�e 15,9 -15,0 1,20 668 

    celkem 11385 W 
A...............................................................plocha konstrukce 
te ...............................................................venkovní teplota 
QT .............................................................tepelná ztráta 

Celková tepelná ztráta prostupem obálkových konstrukcí je 11,386 kW. K této 
hodnot� p�ipo�teme ješt� ú�inek chladících vitrín. 

 

Chladící výkon chladících vitrín 

V supermarketu jsou umíst�ny chladící vitríny s prosklenými dve�mi, které mají 
kompresor a kondenza�ní jednotku umíst�nou ve venkovním prost�edí. Pro zimní 
provoz uvažujeme, že je 30% z chladícího výkonu za�ízení p�enášeno do prostoru 
supermarketu. O tuto �ást chladícího výkonu zvýšíme tepelnou ztrátu. 
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Obr. 21: Umíst�ní chladících vitrín v supermarketu 
 

Pro výpo�et navrženy chladící vitríny s prosklenými dve�mi Costa 2.5-MOD/C od 
firmy Igloo. Výrobce udává chladící výkon 800 W na metr délky vitríny. V prodejn� se 
nachází 6 vitrín o délce 2,5 m.  

Ú�inek chladících vitrín: 

WQlnQch 36008005,263,03,0 1 =⋅⋅⋅=⋅⋅⋅=  

Qch ............................................................výkon ochlazování prostoru supermarketu [W] 
n ...............................................................po�et chladících vitrín [/] 
l ................................................................délka chladící vitríny [m] 
Q1 .............................................................chladící výkon na jeden metr délky [W/m] 
 
Celková tepelná ztráta 

WQQQ chtz 14985360011385 =+=+=  

Qt .............................................................tepelná ztráta prostupem [W] 
Qch...........................................................chladící výkon vitrín [W] 

Celková tepelná ztráta pro supermarket a zázemí je 14985 W. 

2.1.2 Tepelné zisky v letním období 
Návrhová interiérová teplota pro letní období je 24 ºC. Venkovní teplotu 

uvažujeme 30 ºC. Oslun�ná st�na je orientována jihovýchodním sm�rem. Tepelnou 
zát�ž tvo�í vnit�ní a vn�jší zdroje. Mezi vnit�ní �adíme osv�tlení, tepelnou produkci lidí 
a použitá elektrické za�ízení. Mezi vn�jší pat�í tepelný zisk oken radiací a konvekcí. 
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Dále také tepelná zát�ž st�n nad úrovní terénu. 

Stanovení doby výpo�tu vychází z orientace st�ny s okny ke sv�tovým stranám. 
Pro každou hodinu je stanovena intenzita slune�ní radiace I [W/m2] procházející oknem. 
Pro návrh je rozhodující severovýchodní nezastín�ná st�na. Okna v jihovýchodní st�n� 
jsou stín�na p�edsazenou konstrukci a jen malé množství slune�ních paprsk� dopadá na 
prosklené dve�e umíst�né v této st�n�.  

Tab. 5: Stanovení doby výpo�tu 
 

 

 

Tepelný zisk okny radiací a konvekcí (severovýchodní st�na) 

�=88 º (azimut slunce) 

h=25 º (výška slunce nad obzorem) 

�s=43 º (azimut jihovýchodní st�ny) 

 

 

 

Tab. 6: Rozm�ry oken severovýchodní zdi 

OZN po�et Ší�ka 
 [m] 

výška 
[m] 

Sok 
 [m2] 

Rám 
 [m] 

So 
 [m2] 

O1 1 4,00 1,50 6,00 0,10 4,94 

O2 1 2,00 1,50 3,00 0,10 3,64 

Sok.............................................................plocha okna 
So ..............................................................plocha zasklení okna 
 

 

Vodorovný stín : 

mce s 200,04388tan2,0tan1 =−⋅=−⋅= αα  

Svislý stín: 

m
h

de
s

132,0
4388cos

25tan
2,0

cos
tan

2 =
−

⋅=
−

⋅=
αα

 

c................................................................hloubka okna (nadpraží) [m] 
d ...............................................................hloubka okna (ost�ní) [m] 

Oslun�ná �ást okna O1:  

st�na 5 hod. 6 hod. 7 hod. 8 hod. 9 hod. 

JV 85 W 287 W 361 W 321 W 217 W 
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( )[ ] ( )[ ]
( )[ ] ( )[ ] 2

211

522,41,0132,08,31,0200,03,1 m

gelfelS baos

=−−⋅−−=

=−−⋅−−=
 

Oslun�ná �ást okna O2:  

( )[ ] ( )[ ]
( )[ ] ( )[ ] 2

212

122,21,0132,08,11,0200,03,1 m

gelfelS baos

=−−⋅−−=

=−−⋅−−=
 

la ...............................................................výška zasklení [m] 
lb ...............................................................ší�ka zasklení [m] 
f,g .............................................................tlouš�ka rámu [m] 
 

 

Tepelný zisk slune�ní radiací pro jedno okno: 

( )[ ]
( )[ ] W

sISScISQ difoosoooosor

8325,080522,494,41361522,4
1111

=⋅⋅−+⋅⋅=

=⋅⋅−+⋅⋅=
 

( )[ ]
( )[ ] W

sISScISQ difoosoooosor

3925,080122,2340,21361122,2
2222

=⋅⋅−+⋅⋅=

=⋅⋅−+⋅⋅=
 

Io...............................................................intenzita slune�ní radiace procházející 
oknem(pro 21�ervenec, 50º s.š.) [W] 

co ..............................................................korekce �istoty atmosféry (b�žná oblast: co=1) 
Io dif ...........................................................intenzita dif�zní radiace procházející oknem 

(odpovídající hodnota pro severní sm�r) [W] 
s ...............................................................stínící sou�initel (tmavá reflexní folie) 
 
 

Tepelné zisky konvekcí pro jedno okno: 

( ) ( ) WttUSQ ieookok 0245,192,1611 �−⋅⋅=−⋅⋅=  

( ) ( ) WttUSQ ieookok 0245,192,1322 �−⋅⋅=−⋅⋅=  

Uo .............................................................sou�initel prostupu tepla pro okno [W/)m2.K)] 
Sok.............................................................plocha okna [m2] 
te ...............................................................teplota vn�jšího vzduchu v danou hodinu [ºC] 
ti................................................................interiérová teplota [ºC] 
 
 
 



47 

Celkový tepelný zisk okny (severovýchodní ze�): 

( ) ( )
( ) ( ) W

QQQQQ okokororoSV

122400392832
2121

=+++=
=+++=

 

Tepelný zisk oken a dve�í radiací a konvekcí (jihovýchodní st�na) 

�=88 º (azimut slunce) 

h=25 º (výška slunce nad obzorem) 

�s=133 º (azimut jihovýchodní st�ny) 

Tab. 7: Rozm�ry oken a dv��í jihovýchodní zdi 

OZN po�et Ší�ka 
 [m] 

výška 
[m] 

Sok 
 [m2] 

Rám 
 [m] 

So 
 [m2] 

O1 2 1,50 1,50 2,25 0,10 1,69 

D1 1 2,00 2,10 4,2 0,10 3,42 

Sok.............................................................plocha okna 
So ..............................................................plocha zasklení okna 
 

 

Obr. 22: Vliv p�edsazené konstrukce na zastín�ní oken a dve�í 
 

P�edsazená konstrukce zcela stíní okna v jihovýchodní zdi. Prosklené dve�e jsou 
zastín�ny �áste�n�. Plocha oslun�né �ásti dve�í a délky dopadajících stín� byly zjišt�ny 
v programu Autocad. 

 

 



48 

Oslun�ná �ást okna O1:  

2
1 0 mSos =  

Oslun�ná �ást dve�í D1:  

2
2 95,1 mSos =  

Tepelný zisk slune�ní radiací pro jedno okno/dve�e: 

( )[ ]
( )[ ] W

sISScISQ difoosoooosor

685,080069,113610
1111

=⋅⋅−+⋅⋅=

=⋅⋅−+⋅⋅=
 

( )[ ]
( )[ ] W

sISScISQ difoosoooosor

2505,08095,142,3133595,1
2222

=⋅⋅−+⋅⋅=

=⋅⋅−+⋅⋅=
 

Io...............................................................intenzita slune�ní radiace procházející 
oknem(pro 21�ervenec, 50º s.š.) [W] 

co ..............................................................korekce �istoty atmosféry (b�žná oblast: co=1) 
Io dif ...........................................................intenzita dif�zní radiace procházející oknem 

(odpovídající hodnota pro severní sm�r) [W] 
s ...............................................................stínící sou�initel (tmavá reflexní folie) 

Tepelné zisky konvekcí pro jedno okno/dve�e: 

( ) ( ) WttUSQ ieookok 0245,192,125,211 �−⋅⋅=−⋅⋅=  

( ) ( ) WttUSQ ieookok 0245,192,12,422 �−⋅⋅=−⋅⋅=  

Uo .............................................................sou�initel prostupu tepla pro okno [W/)m2.K)] 
Sok.............................................................plocha okna [m2] 
te ...............................................................teplota vn�jšího vzduchu v danou hodinu [ºC] 
ti................................................................interiérová teplota [ºC] 
 

Celkový tepelný zisk okny/dve�mi (jihovýchodní ze�): 

( ) ( ) ( ) ( ) WQQQQQ okokororoJV 31800250682121 =+++=+++=  

Tepelná zát�ž vn�jších st�n: 

Použitá vn�jší st�na spadá s tlouš�kou 0,4m do st�edn� t�žké kategorie.  

Fázové posunutí teplotních kmit�: 
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hod123,125,04,0325,032 ≅=−⋅=−⋅= δψ (19hod. ve�er) 

�................................................................tlouš�ka st�ny [m] 
Sou�initel zmenšení teplotního kolísání: 

177,0
2500

4,06,71
2500

6,71
4,0 =⋅+=⋅+= δ

δ
m  

Tepelná zát�ž st�n:  

( ) ( )[ ]rmrirmss ttmttAUQ −⋅+−⋅⋅= ψ  

Tab. 8: Tepelná zát�ž vn�jších st�n 

sm�r A        
[m2] 

Us    
[W/m2K] 

trm            
[ºC] 

ti         
[ºC] 

m            
[-] 

tr
       
[ºC] 

Qs       
[W] 

SV 85 0,25 27,6 24 0,177 27,8 77 
JV 150,3 0,25 27,6 24 0,177 30,2 153 
SZ 74,9 0,25 30,4 24 0,177 27,8 120 
rampa 70,8 0,25 28,9 24 0,177 26,2 87 
      celkem 436 

 
Pozn.: U st�ny kolem nájezdové rampy uvažujeme hodnoty jako pro severní ze�. 

S ..............................................................plocha st�ny [m2] 
trm .............................................................pr�m�rná rovnocenná slune�ní teplota 

vn�jšího vzduchu za 24 hod [ºC] 
tr� .............................................................rovnocená slune�ní teplota o � hod. d�íve [ºC] 
Us..............................................................sou�initel prostupu tepla st�ny [W/(m2.K)]] 
 
Tepelná zát�ž od lidí 

V supermarketu ur�íme po�et osob z p�edpokladu, že v prodejní zón� p�ipadají na 
jednu osobu 4 m2  plochy podlahy  a v oblasti pokladen 2 m2 na jednu osobu. Po�ítáme 
s plochou prodejny po ode�tení ploch, které zabírají regály.  

Po�et osob: 

 osob
AA

n popr
l 133

2
50

4
432

24
=+=+=  

Apr ............................................................prodejní plocha bez regál�  [m2] 
Apo ............................................................plocha oblasti pokladen [m2] 
 
 

V zázemí supermarketu (kancelá�, denní místnost,  šatny, sklady) p�edpokládáme 
p�ibližn� po�et 15 osob. Celkový po�et osob je tedy 148. Uvažujeme složení z jedné 
poloviny žen a jedné poloviny muž�. 
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Ekvivalentní p�epo�et po�tu osob: 

osobnnn mzt 137747485,085,0 =+⋅=+⋅=  

nz ..............................................................po�et žen 
nm .............................................................po�et muž� 
Tepelná zát�ž od lidí: 

( ) ( ) WtnQ itl 1019024362,6137362,6 =−⋅⋅=−⋅⋅=  

nt...............................................................po�et osob 
ti................................................................teplota interiéru [ºC] 
 
Tepelná zát�ž od svítidel  

P�edpokládáme hodnotu intenzity osv�tlení 500 lx v kancelá�i, 100 lx ve skladech   
a p�ípojkách. V supermarketu zázemí uvažujeme intenzitu osv�tlení 250 lx. Osv�tlení 
bude zajišt�no zá�ivkami. 

Tab. 9: Tepelná zát�ž svítidel 

prostor Ap 
 [m2] 

E  
[lx] c1 c2 

Ps 

 [W/m2] 
Qs 
[W] 

sklady, p�ípojky 165,1 100 1 1 10    1651 
supermarket a zázemí 736,8 250 1 1 15 11052 
kancelá� 12,6 500 1 1 20    252 
     celkem 12960 

 
Ap .............................................................podlahová plocha [m2] 
E ...............................................................intenzita osv�tlení 
Ps ..............................................................tepelný výkon svítidel [W/m2] 
c1 ..............................................................sou�initel sou�asnosti využití [-] 
c2 ..............................................................zbytkový sou�initel [-] 
Qs..............................................................tepelná zát�ž od svítidel 
 

Tepelná zát�ž od za�ízení 

Tepelná zát�ž od za�ízení vychází z elektrického p�íkonu za�ízení. Uvažujeme že 
p�íkon se p�em�ní na tepelnou energii. Uvedené tepelné zisky vychází z obvyklých 
hodnot p�íkonu pro daná za�ízení, získaných z technických list� výrobk�.  Pro výpo�et 
navržen mrazící box IKG 505 od firmy Nordline. 

Tab. 10: Tepelná zát�ž za�ízení 

za�ízení po�et s 
 [-] 

Q1 
[W] 

Q  
[W] 

po�íta� 2 1 200 400 
mrazící box  10 0,3 320 960 
    celkem 1360 W 
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s................................................................sou�initel sou�asnosti [-] 
Q1.............................................................tepelná zát�ž jednoho za�ízení p�i plném 

výkonu 
Q...............................................................výsledná tepelná zát�ž 
 
 
 
Chladící výkon chladících vitrín 

V supermarketu jsou umíst�ny chladící vitríny s prosklenými dve�mi, které mají 
kompresor a kondenza�ní jednotku umíst�nou ve venkovním prost�edí. Pro letní provoz 
uvažujeme 40 % z chladícího výkonu za�ízení. O tento podíl chladícího výkonu snížíme 
celkovou tepelnou zát�ž. 

Pro výpo�et navrženy chladící vitríny s prosklenými dve�mi Costa 2.5-MOD/C od 
firmy Igloo. Výrobce udává chladící výkon 800W na metr délky vitríny. V prodejn� se 
nachází 6 vitrín o délce 2,5 m. Nákres umíst�ní je uveden v kapitole pro tepelné ztráty 
v zimním období. 

WQlnQchl 48008005,264,04,0 1 =⋅⋅⋅=⋅⋅⋅=  

Qchl ...........................................................výkon ochlazování prostoru supermarketu [W] 
n ...............................................................po�et chladících vitrín [/] 
l ................................................................délka chladící vitríny [m] 
Q1 .............................................................chladící výkon na jeden metr délky [W/m] 
Vodní zisky 

hgmnQ ltv /15892116137 =⋅=⋅=  

nt...............................................................redukovaný po�et osob [-] 
ml..............................................................vodní zisk na jednu osobu [g/h] 
  

Celková tepelná zát�ž supermarketu a zázemí: 

Tepelný zisk oken JV...............................  1224 W 
Tepelný zisk oken/dve�í SV.....................    318 W 
Tepelná zát�ž st�ny...................................   436 W 
Tepelná zát�ž od lidí ................................10190 W 
Tepelná zát�ž od osv�tlení .......................12960 W 
Tepelná zát�ž od za�ízení.........................  1360 W 
Chladící výkon vitrín ............................... -4800 W 
Celková tepelná zát�ž .............................. 21788W 
 

Celková tepelná zát�ž pro prostor supermarketu a zázemí v letním období. Na 
kterou se musí navrhnout klimatiza�ní za�ízení je 21788 W. 
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2.2 Pr�toky vzduchu a tlakové pom�ry 

Pr�tok �erstvého p�ivád�ného vzduchu vychází v supermarketu a kancelá�i  
z p�edpokládaného nejvyššího po�tu lidí a dávky vzduchu na jednu osobu. V šatnách a 
hygienických místnostech vycházíme z p�ívodu vzduchu na jednu šatní sk�í�ku a 
odvodu vzduchu pro jednotlivé za�izovací p�edm�ty. U skladových prostor vycházíme 
z minimální vým�ny vzduchu jednou za hodinu. 

Údaje pro stanovení pr�toku vzduchu: 

V supermarketu ur�íme po�et osob z p�edpokladu, že v prodejní zón� p�ipadají na 
jednu osobu 4 m2  plochy podlahy  a v oblasti pokladen 2 m2 na jednu osobu. Po�ítáme 
s plochou prodejny po ode�tení ploch, které zabírají regály. Dávku vzduchu uvažujeme 
40 m3/h na jednu osobu.  

 osob
AA

n popr
l 133

2
50

4
432

24
=+=+=  

hmDnV lp /532040133 3=⋅=⋅=  

Apr ............................................................prodejní plocha bez regál�  [m2] 
Apo ............................................................plocha oblasti pokladen [m2] 
nl...............................................................po�et osob [-] 
 

V kancelá�i a denní místnosti p�edpokládáme maximáln� 4 osoby s dávkou 
vzduchu  40 m3/h na jednu osobu. V místnostech p�ípojek je zajišt�na minimální 
vým�na vzduchu 1/h. 

Pro za�izovací p�edm�ty stanovujeme minimální dávky odvád�ného vzduchu 25 
m3/h pro umyvadlo, 150 m3/h pro sprchu, 50 m3/h pro WC a 50 m3/h pro výlevku. 

Tab. 11: Pr�toky vzduchu a intenzita vým�ny 

OZN Místnost 
Plocha 

    [m2] 
Objem 

    [m3] 
Vým�na 
    [h-1] 

P�ívod 
    [m3/h] 

Odvod 
    [m3/h] 

102 supermarket 683,7 2051,1 2,6 5320 5320 
103 sklad 86,2 258,6 1,2 300 250 
104 sklad drogerie 12,2 36,6 2,7 0 50 
105 vykládací prostor 65,3 195,9 1,0 200 200 
108 chodba 6,8 20,4 2,5 50 0 
109 kancelá� 12,9 38,7 4,1 160 160 
110 denní místnost 15,1 45,3 3,5 160 160 
114 úklidová m. 4,6 13,8 3,6 0 50 
117 p�ípojky 3,9 11,7 4,2 0 0 
118 p�ípojky 7,8 23,4 2,1 50 0 
119 p�ípojky 3,2 9,6 5,2 0 50 
112 šatna ženy 9,6 28,8 7,8 225 0 
113 WC, sprcha ž. 5,3 14,8 15,2 0 225 
115 šatna muži 6,6 19,8 11,4 225 0 
116 WC, sprcha m. 5,2 14,6 15,4 0 225 

    celkem 6690 6690 
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Tlakové pom�ry 

Za�ízení je rovnotlaké, protože p�ivádí i odvádí stejné množství vzduchu. 
V jednotlivých místnostech jsou tlakové pom�ry rozdílné. 

Rovnotlaké místnosti jsou supermarket 102, kancelá� 109, denní místnost 110 a 
vykládací prostor 105. 

 

Obr. 23: Tlakové pom�ry v zázemí supermarketu 
 

V prostoru šaten 112,115 vzduch pouze p�ivád�n, vzniká zde p�etlak a odvod 
vzduchu je zajišt�n ze sprch a WC 113, 116. Vzduch p�ivád�ný do chodby 108 je 
odvád�n z místnosti pro úklid 114. �ást vzduchu, který se p�ivádí do skladu 103 je 
odvád�na ze skladu drogerie 104. V místnostech p�ípojek je vzduch p�ivád�n do 
místnosti 118, dve�ními m�ížkami prochází p�es místnost 117 a je odvád�n z místnosti 
119. 

2.3 Distribuce vzduchu 

Ve všech prostorách bude použita distribuce vzduchu shora nahoru, která je pro 
charakter provoz� a sv�tlou výšku 3 m nejvhodn�jší. V supermarketu jsou použity 
ví�ivé vyústky, ve skladech a kancelá�ích lamelové anemostaty a v hygienických 
místnostech talí�ové ventily. Distribu�ní prvky jsou navrženy a posouzeny dle podklad� 
firmy Mandík s.r.o. 

 

Supermarket (102)- P�ívodní vyústky: 

P�ívod vzduchu bude zajiš�ovat dvacet ví�ivých vyústek.  

P�ívod jedné vyústky: 

hm
n

V
V p

p /266
20

5320 3
1 ===    
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Vp .............................................................p�ivád�ný vzduch [m3/h] 
n ...............................................................po�et p�ívodních vyústek 

Navržena ví�ivá vyústka VVDM C 400 varianta A s nastavitelnými lamelami Jsou 
vhodné pro pr�toky vzduchu 130-350 m3/h. 

 

Obr. 24: Akustické výkony a tlakové ztráty (supermarket - p�ívod) 
 

Vp1= 266 m3/h 

Lw= 34 dB/A 

�p= 20 Pa 

Vp1 ............................................................objem vzduchu pro jeden prvek 
Lw ............................................................. hladina akustického výkonu 
�p .............................................................tlaková ztráta 

 

Obr. 25: Výška od podhledu k pobytové zón� supermarketu 
 

A...............................................................vzdálenost vyústek [m] 
H1 ............................................................výška od pobytové zóny k podhledu [m] 
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H...............................................................sv�tlá výška od podlahy k podhledu [m] 

 

Obr. 26: Rychlost vzduchu v pobytové zón� (supermarket) 
 

Rychlost vzduchu v pobytové zón� se pohybuje v rozmezí 0,15-0,2 m/s. Tím je 
zajišt�no dostate�né prov�trávání, ale nedochází k nep�íjemnému proud�ní, které by 
zp�sobily vyšší rychlosti vzduchu. 

 

Supermarket (102)- odvodní vyústky: 

Vzduch bude obvád�n ze st�ední �ásti supermarketu. Pro odvod vzduchu se použijí 
ví�ivé vyústky.  

Odvod jedné vyústky: 

hm
n

V
V o

o /665
8

5320 3
1 ===  

Vo .............................................................odvád�ný vzduch 
n ...............................................................po�et p�ívodních vyústek 

Navržena ví�ivá vyústka VVDM C 600 varianta A s nastavitelnými lamelami. Jsou 
vhodné pro pr�toky vzduchu 360-850 m3/h. 
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Obr. 27: Akustický výkon a tlaková ztráta (supermarket - odvod) 
 

Lw= 35 dB/A 

�p= 20 Pa 

Lw ............................................................. hladina akustického výkonu 
�p .............................................................tlaková ztráta 
 

Návrh distribu�ních prvk� v ostatních místnostech je uveden v p�íloze P1. 

 
Dve�ní m�ížka mezi šatnami a sprchami. 

Pro pr�tok vzduchu 225 m3/h je navržena v�trací m�ížka o vn�jším rozm�ru 
525x325 mm s s vodorovnými lamelami a volnou pr�to�nou plochou 0,121 m2. 

 
Dve�ní m�ížka u skladu drogerie, úklidové místnosti a p�ípojek 

Pro pr�tok vzduchu 50 m3/h je navržena v�trací m�ížka o vn�jším rozm�ru 
415x125 mm s vodorovnými lamelami a volnou pr�to�nou plochou 0,035 m2. 
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Tab. 12: P�ehled použitých distribu�ních prvk� 

�.m popis P�ívodní 
 prvky 

Vp1 
[m3/h] ks odvodní 

prvky 
Vo1  

[m3/h] ks 

102 supermarket VVDM C 400 266 20 VVDM C 600 665 8 
103 sklad ALCM 400 300 1 ALCM 400 250 1 
104 sklad drogerie  -  -  - TVOM 100 50 1 
105 vykládací prostor ALCM 300 200 1 ALCM 300 200 1 
108 chodba TVPM 100 50 1  -  -  - 
109 kancelá� ALCM 300 (U) 160 1 ALCM 300 160 1 
110 denní místnost ALCM 300 (U) 160 1 ALCM 300 160 1 
112 šatna ženy ALCM 300 225 1  -  -  - 
113 WC, sprcha ženy  -   -  - TVOM 100 50 1 

     -   -  - TVOM 200 175 1 
114 úklidová místnost  -  -  - TVOM 100 50 1 
115 šatna muži ALCM 300 225 1  -  -  - 
116 WC, sprcha muži  -  -  - TVOM 100 50 1 

     -   -  - TVOM 200 175 1 
117 p�ípojky  -  -  -  -  -  - 
118 p�ípojky TVPM 100 50 1  -  -  - 
119 p�ípojky  -  -  - TVOM 100 50 1 

 
VVDM .....................................................ví�ivá výus� 
ALCM......................................................�tvercový lamelový anemostat 
ALCM (U) ...............................................�tvercový lamelový anemostat (provedení U) 
TVPM ......................................................talí�ový ventil p�ívodní 
TVOM......................................................talí�ový ventil odvodní 
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2.4 Dimenzování potrubí a tlaková ztráta 

2.4.1 P�ívodní potrubí 
Nejvyšší tlaková ztráta vychází pro potrubí, které je umíst�no po obvodu 

supermarketu. K hlavní odvodní v�tvi je v posledním �ádku p�ipo�tena tlaková ztráta za 
vzduchotechnickou jednotkou. 

Tab. 13: Dimenzování hlavní v�tve p�ívodního potrubí 
u V L v´ S d´ AxB d v R � Z Z+R*L 
 - m3/h m m/s m2 m m m m/s Pa/m  - Pa Pa 
1 266 4,7 3,0 0,025 0,177 0,160x0,225 0,187 2,69 0,63 0,6 2,61 5,57 
2 532 4,8 3,1 0,048 0,246 0,315x0,225 0,263 2,72 0,37 0,6 2,66 4,44 
3 798 1,6 3,2 0,069 0,297 0,315x0,280 0,296 3,22 0,44 0,6 3,74 4,44 
4 1298 3,7 3,3 0,109 0,373 0,400x0,355 0,376 3,25 0,32 0,6 3,80 4,98 
5 1564 3,7 3,4 0,128 0,403 0,400x0,400 0,400 3,46 0,30 1,2 8,61 9,72 
6 1830 4,1 3,5 0,145 0,430 0,500x0,400 0,444 3,28 0,27 0,6 3,88 4,99 
7 2096 3,6 3,6 0,162 0,454 0,560x0,400 0,467 3,40 0,26 1,2 8,32 9,25 
8 2362 5,2 3,7 0,177 0,475 0,560x0,450 0,499 3,35 0,23 0,6 4,05 5,25 
9 2628 4,6 3,8 0,192 0,495 0,560x0,450 0,499 3,73 0,31 0,3 2,51 3,93 
10 2894 4,8 3,9 0,206 0,512 0,630x0,450 0,525 3,71 0,28 0,6 4,96 6,31 
11 3160 5,1 4,0 0,219 0,529 0,630x0,500 0,558 3,59 0,21 0,6 4,64 5,71 
12 3426 4,8 4,1 0,232 0,544 0,630x0,500 0,558 3,89 0,29 0,3 2,73 4,12 
13 3692 4,5 4,2 0,244 0,558 0,630x0,500 0,558 4,19 0,33 0,3 3,17 4,65 
14 3958 2,9 4,3 0,256 0,571 0,710x0,500 0,587 4,06 0,29 0,6 5,94 6,78 
15 4224 2,6 4,4 0,267 0,583 0,710x0,500 0,587 4,34 0,32 0,9 10,15 10,98 
16 4490 4,2 4,5 0,277 0,594 0,800x0,500 0,615 4,20 0,28 0,6 6,35 7,52 
17 4756 1,5 4,6 0,287 0,605 0,800x0,500 0,615 4,45 0,32 0,3 3,56 4,04 
18 5892 3,5 4,7 0,348 0,666 1,000x0,500 0,667 4,68 0,30 1,2 15,80 16,85 
19 6158 5,1 4,8 0,356 0,674 1,250x0,500 0,714 4,27 0,24 0,6 6,57 7,79 
20 6424 2,9 4,9 0,364 0,681 1,250x0,500 0,714 4,46 0,26 0,9 10,73 11,48 
21 6690 6,6 5,0 0,372 0,688 1,250x0,500 0,714 4,64 0,27 0,6 7,75 9,54 
22 6690 4,5 5,0 0,372 0,688 0,710x0,710 0,710 4,69 0,28 1,5 19,83 21,09 
23 6690 6,5 5,0 0,372 0,688 0,710x0,710 0,710 4,69 0,28 2,4 31,72 33,54 

          Celkem 202,97 
 

u ...............................................................�íslo úseku 
v ...............................................................pr�tok vzduchu 
L ...............................................................délka 
v´ ..............................................................návrhová rychlost proud�ní 
S ...............................................................odpovídající plocha 
d´ ..............................................................odpovídající pr�m�r kruhového potrubí 
AxB..........................................................p�íslušný obdélníkový pr��ez 
d ...............................................................odpovídající pr�m�r kruhový (skute�ný) 
v ...............................................................skute�ná rychlost proud�ní 
R...............................................................m�rná tlaková ztráta potrubí 
�................................................................sou�initel v�azených odpor� (sou�et) 



59 

Z...............................................................tlaková ztráta místními odpory 
Z+R*L......................................................tlaková ztráta úseku 

 

Obr. 28: Dimenza�ní schéma p�ívodního potrubí v supermarketu 
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Tab. 14: Dimenzování vedlejších v�tví p�ívodního potrubí  
u V L v´ S d´ AxB d v R � Z Z+R*L 
 - m3/h m m/s m2 m m m m/s Pa/m  - Pa Pa 

1´ 200 6,7 3,0 0,019 0,154 0,200x0,160 0,169 2,48 0,55 0,6 2,21 5,89 
2´ 500 5,1 3,2 0,043 0,235 0,200x0,315 0,245 2,95 0,44 1,2 6,25 8,49 
1´´ 225 3,3 3,0 0,021 0,163 0,160x0,200 0,178 2,51 0,53 0,6 2,27 4,02 
2´´ 450 2,8 3,1 0,040 0,227 0,280x0,200 0,233 2,93 0,47 1,2 6,19 7,50 
3´´ 500 5,5 3,2 0,043 0,235 0,280x0,225 0,250 2,83 0,41 1,2 5,76 8,02 
4´´ 660 0,8 3,3 0,056 0,266 0,355x0,225 0,275 3,09 0,45 0,6 3,43 3,79 
5´´ 710 1,1 3,4 0,058 0,272 0,355x0,225 0,275 3,32 0,50 0,3 1,98 2,53 
6´´ 870 7,3 4,0 0,060 0,277 0,355x0,280 0,313 3,14 0,38 1,8 10,65 13,43 
7´´ 1136 0,5 3,6 0,088 0,334 0,355x0,315 0,334 3,60 0,45 0,6 4,67 4,89 
1´´´ 50 1,1 3,0 0,005 0,077 0,100x0,100 0,100 1,77 0,64 0,6 1,13 1,83 

 
1´-2´ .........................................................p�ívodní potrubí do skladu 
1´´-7´´.......................................................p�ívodní potrubí do zázemí  
1´´´ ...........................................................p�ívodní potrubí do p�ípojek 

 

Návrh venkovní žaluzie 

P�ívodní potrubí vyús�uje na fasád� p�ímo z prostoru strojovny a je chrán�no  
protideš�ovou žaluzií. 

Velikost žaluzie pro max. rychlost proud�ní 2,5 m/s. 

274,0
5,2

3600
6690

m
v
V

S ===  

Této ploše odpovídá protideš�ová žaluzie o rozm�rech 1000x1000 mm. Ke tlakové 
ztrát� p�ipo�teme 10 % na ochrannou sí�. 

 

Obr. 29: Tlaková ztráta protideš�ové žaluzie 
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�p= 11 Pa 

Sskut=0,75 m2 

 
Celková tlaková ztráta p�ívodního potrubí: 

Celkovou tlakovou ztrátu p�ívodního potrubí zjistíme se�tením tlakové ztráty 
hlavní p�ívodní v�tve(v�etn� potrubí p�ed jednotkou),  tlakové ztráty koncového 
p�ívodního prvku a tlakové ztráty ohebného p�ipojovacího potrubí, která je p�ibližn� 1 
Pa/m. Ke koncovému p�ívodnímu prvku bude použito zhruba 1 m ohebného potrubí. 
Tlakové ztráty p�ívodních prvk� vychází z p�edchozí kapitoly – Distribuce vzduchu. 
Nakonec p�i�teme tlakovou ztrátu protideš�ové žaluzie umíst�né v míst� vyúst�ní 
potrubí na fasádu. 

 

PapppZZ žprphlvp 2351111202031 =+⋅++=∆+∆⋅+∆+=  

Zhlv............................................................tlaková ztráta hlavní v�tve potrubí [pa] 

�pp ...........................................................tlaková ztráta ví�ivé vyústky [Pa] 
�ppr...........................................................tlaková ztráta ohebného potrubí [Pa/m] 
�pž............................................................tlaková ztráta protideš�ové žaluzie [Pa] 
 

2.4.2 Odvodní potrubí 
Nejvyšší tlaková ztráta vychází pro odvodní potrubí ze supermarketu. K hlavní 

odvodní v�tvi je v posledním �ádku p�ipo�tena tlaková ztráta za vzduchotechnickou 
jednotkou. 

Tab. 15: Dimenzování hlavní v�tve odvodního potrubí 
u V L v´ S d´ AxB d v R � Z Z+R*L 
 - m3/h m m/s m2 m m m m/s Pa/m  - Pa Pa 
1 1330 8,5 3,0 0,123 0,396 0,400x0,400 0,400 2,94 0,24 0,8 4,15 6,19 
2 2660 4,8 3,5 0,211 0,518 0,800x0,400 0,533 3,31 0,21 1,5 9,87 10,88 
3 5320 7,1 4,0 0,369 0,686 1,250x0,500 0,714 3,69 0,19 1,1 8,99 10,34 
4 5820 3,0 4,5 0,359 0,676 1,250x0,500 0,714 4,04 0,21 0,6 5,87 6,50 
7 6690 4,4 5,0 0,372 0,688 1,250x0,500 0,714 4,64 0,27 1,5 19,39 20,58 
8 6690 5,4 5,0 0,372 0,688 0,710x0,710 0,710 4,69 0,28 2,1 27,76 29,27 
9 6690 13,4 5,0 0,372 0,688 1,250x0,500 0,714 4,64 0,27 2,4 31,02 34,64 

          Celkem 118,39 
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Obr. 30: Dimenza�ní schéma odvodního potrubí v supermarketu 
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Tab. 16: Dimenzování vedlejších v�tví odvodního potrubí 
u V L v´ S d´ AxB d v R � Z Z+R*L 
 - m3/h m m/s m2 m m m m/s Pa/m  - Pa Pa 
1´ 1330 8,3 3,0 0,123 0,396 0,400x0,400 0,400 2,94 0,24 0,8 4,15 6,14 
2´ 2660 1,8 3,5 0,211 0,518 0,800x0,400 0,533 3,31 0,21 1,5 9,87 10,25 
1´´  200 4,8 2,4 0,023 0,172 0,160x0,200 0,178 2,23 0,44 0,6 1,79 3,91 
2´´ 250 8,3 2,6 0,027 0,184 0,160x0,250 0,195 2,33 0,40 0,9 2,92 6,24 
3´´ 500 15,7 2,8 0,050 0,251 0,280x0,250 0,264 2,54 0,33 1,8 6,95 12,13 
1´´´ 175 2,0 2,0 0,024 0,176 0,160x0,250 0,195 1,63 0,22 0,6 0,95 1,39 
2´´´ 225 1,3 2,1 0,030 0,195 0,160x0,250 0,195 2,09 0,34 0,6 1,58 2,02 
3´´´ 275 0,5 2,2 0,035 0,210 0,200x0,250 0,222 1,97 0,25 0,9 2,10 2,23 
4´´´ 325 1,8 2,3 0,039 0,224 0,225x0,250 0,237 2,05 0,25 0,9 2,26 2,71 
5´´´ 500 0,3 2,4 0,058 0,271 0,280x0,280 0,280 2,26 0,26 0,9 2,75 2,83 
6´´´ 870 7,2 2,5 0,097 0,351 0,355x0,355 0,355 2,44 0,20 2,9 10,37 11,81 

I 160 2,5 2,0 0,022 0,168 0,160x0,200 0,178 1,79 0,28 0,6 1,15 1,85 
II 320 0,5 2,2 0,040 0,227 0,250x0,225 0,237 2,01 0,24 0,9 2,19 2,31 
III 370 7,9 2,4 0,043 0,234 0,250x0,225 0,237 2,33 0,3 1,2 3,91 6,28 
I´ 50 3,7 2,0 0,007 0,094 0,100x0,100 0,100 1,77 0,64 1,5 2,81 5,18 

 
1´-2´ .........................................................odvodního potrubí ze supermarketu 
1´´-3´´.......................................................odvodní potrubí ze sklad�  
1´´´-6´´´ ....................................................odvodní potrubí z hygienických místností 
I-III...........................................................odvodní potrubí z kancelá�e 
I´...............................................................odvodní potrubí z p�ípojek 

 

Návrh venkovní žaluzie 

Odvodní potrubí je odvedeno v podhledu až do prostoru skladu, aby nedocházelo 
k nežádoucímu sm�šování p�ivád�ného a odvád�ného vzduchu. Odvodní potrubí 
vyús�uje na fasád� a je chrán�no protideš�ovou žaluzií. 

Velikost žaluzie pro max. rychlost proud�ní 2,5 m/s. 

274,0
5,2

3600
6690

m
v
V

S ===  

Této ploše odpovídá protideš�ová žaluzie o rozm�rech 1600x630 mm. Ke tlakové 
ztrát� p�ipo�teme 10 % na ochrannou sí�. 
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Obr. 31: Tlaková ztráta protideš�ové žaluzie 
 

�p= 18 Pa 

Sskut=0,79 m2 

Celková tlaková ztráta odvodního potrubí: 

Celkovou tlakovou ztrátu odvodního potrubí zjistíme se�tením tlakové ztráty hlavní 
odvodní v�tve(v�etn� potrubí za jednotkou),  tlakové ztráty koncového odvodního 
prvku a tlakové ztráty ohebného p�ipojovacího potrubí, která je p�ibližn� 1 Pa/m. Ke 
koncovému odvodnímu prvku bude použito zhruba 1 m ohebného potrubí. Tlakové 
ztráty odvodních prvk� vychází z p�edchozí kapitoly – Distribuce vzduchu. Nakonec 
p�i�teme tlakovou ztrátu protideš�ové žaluzie umíst�né v míst� vyúst�ní potrubí na 
fasádu 

PapppZZ žprohlvo 5,1651811285,1181 =+⋅++=∆+∆⋅+∆+=  

Zhlv............................................................tlaková ztráta hlavní v�tve potrubí [pa] 

�po ...........................................................tlaková ztráta talí�ového ventilu [Pa] 
�ppr...........................................................tlaková ztráta ohebného potrubí [Pa/m] 
�pž............................................................tlaková ztráta protideš�ové žaluzie [Pa] 
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2.5 Návrh vzduchotechnické jednotky 

Centrální vzduchotechnická jednotka je složena z jednotlivých komponent�. Na 
p�ívodu obsahuje filtr t�ídy M5, vodní oh�íva�, vodní chladi�, eliminátor kapek a 
ventilátor se spirální sk�íní. Na odvodu obsahuje filtr t�ídy G3 a ventilátor se spirální 
sk�íní. Dále je vzduchotechnická jednotka vybavena deskovým vým�níkem zp�tného 
získávání tepla s eliminátorem kapek, uzavíracími klapkami na stran� exteriéru a 
pružnými manžetami pro p�ipojení vzduchotechnického potrubí. Jednotka je umíst�na 
na základovém rámu s výškou 300 mm a podložena pryžovými podložkami. Objemový 
pr�tok vzduchu je 6690 m3/h.  

Vzduchotechnická jednotka je umíst�na ve strojovn� a na servisní stran� je 
obslužný prostor. Jednotka je dopravována do strojovny po jednotlivých komorách a 
následn� sestavena.  

 

 

Obr. 32: Návrh vzduchotechnické jednotky pro supermarket 
 

Návrh byl proveden v programu Aerocad od firmy Remak a.s.. Celý protokol 
s návrhem za�ízení se nachází v p�íloze P2. 
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Obr. 33: Úvodní list protokolu o návrhu jednotky 

 



67 

2.6 Kombinovaný systém klimatizace s fancoily 

�ást tepelné zát�že a tepelných ztrát bude pokryta primárním vzduchem 
p�ivád�ným ze vzduchotechnické jednotky. Zbývající tepelnou zát�ž pokryjí fancoily, 
které pracují s ob�hovým vzduchem.  

 

Obr. 34: Rozmíst�ní fancoil� v supermarketu 
 
Letní období  

Pokrytí tepelné zát�že chladi�em ve VZT jednotce: 

WttcVQ pipVZTch 4505)2224(10102,1
3600
6690

)(. =−⋅⋅⋅=−⋅⋅⋅= ρ  

Vp .............................................................objem p�ivád�ného vzduchu [m3/s]  
� ...............................................................hustota vzduchu [kg/m3] 
c................................................................m�rná tepelná kapacita vzduchu [J/(kg.K)] 
ti................................................................teplota vzduchu v interiéru [ºC] 
tp ...............................................................teplota vzduchu p�ivád�ného do místnosti [ºC] 
te ...............................................................teplota venkovního vzduchu [ºC] 
 

Tepelná zát�ž, kterou musí pokrýt jednotky fancoil: 

WQQQ VZTchzFCU 17283450521788, =−=−=  

W
n

Q
Q FCU

FCU 1728
10

17283
1, ===  

Qz .............................................................tepelná zát�ž [W] 
QFCU,1 .......................................................nutný chladící výkon pro jeden fancoil [W] 
n ...............................................................po�et fancoil� 
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Návrh fancoil� pro supermarket: 

V prostoru supermarketu budou použito deset fancoil�. Chladící výkon jednoho 
za�ízení musí pokrýt tepelnou zát�ž minimáln� 1,73 kW.  

 

Obr. 35: Fancoil Gea cassette Gego Big Single [13] 
 

Navržen fancoil GEA Cassette-Geko Big Single, který má ve výkonové �ad� 2 p�i  
nízkých otá�kách (stupe� 1) chladící výkon 2,8 kW.  

Parametry navrženého fancoilu: (výkonová �ada 2): 

VFCU= 770 m3/h (stupe� 1) 

fk= 0,65 (pro teplotu vstupního vzduchu 24 ºC a chladící vodu 7/13 ºC) 

QchFCU= 2,8 kW  

fk= 0,71 (pro teplotu vstupního vzduchu 20 ºC a topnou vodu 60/40 ºC) 

QtFCU= 4,5 kW  

Vp .............................................................pr�tok vzduchu 
fk...............................................................korek�ní �initel chladícího/topného výkonu 
QchFCU .......................................................maximální chladící výkon (stupe� 1) 
QtFCU.........................................................maximální topný výkon (stupe� 1) 
 

Tab. 17: Akustické vlastnosti 
Hladina akustického výkonu [dB] 

St�ední oktávová frekvence [Hz] 
Výkonová 
�ada 

Stupe� 
otá�ek 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Sou�tová 
hladina 

2 1 30 43 41 38 31 <20 <20 <20 46 
 

Teplota p�ivád�ného vzduchu pro pokrytí tepelné zát�že: 

C
Vc

Q
tit

FCU

Z
p °=

⋅⋅
−=

⋅⋅
−= 3,17

3600
770

10102,1

1728
24

ρ
 

ti................................................................teplota vzduchu v interiéru [ºC] 
Qz .............................................................tepelná zát�ž interiéru [W] 
VFCU .........................................................objem p�ivád�ného vzduchu fancoilem [m3/h] 
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� ...............................................................hustota vzduchu [kg/m3] 
c................................................................m�rná tepelná kapacita vzduchu [J/(kg.K)] 

 

Pot�ebný chladící výkon fancoilu (s odvlh�ením vzduchu): 

( ) ( ) kWhhVQ piFCUch 8,21,427,532,1
3600
770 =−⋅⋅=−⋅⋅= ρ  

VFCU .........................................................objem p�ivád�ného vzduchu fancoilem [m3/h] 
� ...............................................................hustota vzduchu [kg/m3] 
hi...............................................................entalpie interiérového vzduchu [kJ/kg s.v.] 
hp ..............................................................entalpie vyfukovaného vzduchu [kJ/kg s.v.] 
 

Navržený fancoil je se svým výkonem 2,8 kW dosta�ující pro klimatizaci prostoru. 

 

Zimní období   

Vytáp�ní zajistí jednotky fancoil. Ze zjišt�né tepelné ztráty a pr�toku vzduchu 
ur�íme rozdíl teplot mezi p�ivád�ným vzduchem a vzduchem v místnosti. Centrální 
jednotka bude p�ivád�t vzduch o teplot� 21 ºC. Požadovaná teplota interiéru je 20 ºC. 

Pot�ebný výkon jedné jednotky fancoil: 

W
n

Q
Q T

tFCU 1500
10

14985
1, ===  

QT .............................................................tepelná zát�ž [W] 
n ...............................................................po�et fancoil� 

Parametr�m kazetových jednotek a požadovanému topnému výkonu odpovídá 
teplota p�ivád�ného vzduchu 

C
Vc

Q
tit

FCU

TFCU
p °=

⋅⋅
+=

⋅⋅
+= 8,25

3600
770

10102,1

1500
201

ρ
 

QT,FCU1......................................................tepelná ztráta na jeden fancoil [W] 
VFCU .........................................................pr�tok p�ívodního vzduchu [m3/s] 
 
Návrh fancoilu pro kancelá� 

Tepelné zisky v kancelá�i jsou tvo�eny tepelnou zát�ží dvou lidí (200 W), dvou 
po�íta�� (400 W) a osv�tlení (250 W). Tyto hodnoty vychází z kapitoly o tepelných 
ziscích. Pot�ebný výkon fancoilu je tedy 0,85 kW. 

Vzhledem k tomu, že se p�i provozu obchodu nebudou osoby v kancelá�i zdržovat 
trvale a tepelná zát�ž je nízká (65 W/m2) nebudeme pro prostor kancelá�e fancoily 
navrhovat. Navíc je �ást tepelné zát�že odvád�na p�ívodním vzduchem o teplot� 22 ºC. 
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2.7 Úpravy vzduchu 

Zimní období : p�i snížení pr�toku vzduchu o 40% 

 

Obr. 36: Úpravy vzduchu pro supermarket v zimním období 
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ti= 20 ºC ...................................................teplota vzduchu v interiéru 
�i= 30 %...................................................relativní vlhkost vzduchu v interiéru 
te= -15 ºC ..................................................teplota vzduchu v exteriéru 
to= -2 ºC....................................................teplota vzduchu za rekuperátorem na odvodu 
tzzt= 10,5 ºC ..............................................teplota vzduchu za rekuperátorem na p�ívodu 
tp= 21 ºC ...................................................teplota vzduchu p�ivád�ného do místnosti 
�xzzt= 1,1 g/kg .........................................vodní zisky rekuperace 
�x= 3,3 g/kg ............................................vodní zisky interiéru 
�hzzt= 25,5 kJ/kg......................................rozdíl entalpií 
 
Nár�st m�rné vlhkosti v interiéru: 

kgg
V

Mw
x

p

/32,3
40142,1

15982 =
⋅

=
⋅

=∆
ρ

 

Mw ............................................................vodní zisky interiéru [g/h] 
Vp .............................................................objem p�ivád�ného vzduchu [m3/h] 
� ...............................................................hustota vzduchu [kg/m3] 
 
Teplota vzduchu za rekuperátorem na odvodu: 

Ctttt eizztio °−=−−⋅−=−−= 1,2))15(20(63,020)(η  

ti................................................................teplota vzduchu v interiéru [ºC] 
te ...............................................................teplota vzduchu v exteriéru [ºC] 

zzt ............................................................ú�innost rekuperace [-] 
 

Aby bylo dosaženo v zimním období v interiéru vlhkosti alespo� 30 %, musí se 
p�i poklesu venkovní teploty pod -7 ˚C snižovat pr�tok vzduchu. P�i návrhové venkovní 
teplot� -15 ˚C je pr�tok vzduchu snížen o 40 %.  
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Letní období 

 
 

Obr. 37: Úpravy vzduchu pro supermarket v letním období 
 



73 

ti= 24 ºC ...................................................teplota vzduchu v interiéru 
�i= 60 %...................................................relativní vlhkost vzduchu v interiéru 
te= 30 ºC ...................................................teplota vzduchu v exteriéru 
he= 56 kJ/kg..............................................entalpie vzduchu v exteriéru 
hi= 53,7 kJ/kg ...........................................entalpie vzduchu v interiéru 
tr= 10 ºC....................................................st�ední teplota chladi�e 
tzzt= 26,3 ºC ..............................................teplota vzduchu za rekuperátorem na p�ívodu 
tp-vzt= 22 ºC ...............................................p�ívodní teplota z jednotky 
tp-fcu= 17,3 ºC............................................výfuková teplota z fancoily 
hp= 42,1 kJ/kg...........................................entalpie vzduchu p�ivád�ného z fancoilu 
�xvzt= 0,5 g/kg .........................................kondenzace ve vzduchotechnické jednotce 
�xfcu= 1,8 g/kg .........................................kondenzace ve fancoilech 
�x= 2,0 g/kg ............................................vodní zisky interiéru 
 
Nár�st m�rné vlhkosti v interiéru v letním období: 

kgg
V

Mw
x

p

/0,2
66902,1

15982 =
⋅

=
⋅

=∆
ρ

 

Mw ............................................................vodní zisky interiéru [g/h] 
Vp .............................................................objem p�ivád�ného vzduchu [m3/h] 
� ...............................................................hustota vzduchu [kg/m3] 
 
Teplota za deskovým rekuperátorem s ú�inností 61%: 

( ) ( ) Ctttt iezztetzz °=−⋅−=−⋅−= 3,26243061,030η  


zzt ............................................................ú�innost rekuperátoru [-] 
 

Vzduch nasávaný z exteriéru je ochlazován odvád�ným vzduchem v deskovém 
rekuperátoru s ú�inností 61 %. Na teplotu p�ívodního vzduchu je ochlazen a �áste�n� 
odvlh�en chladi�em ve vzduchotechnické jednotce. Vzduch v místnosti je dále 
ochlazován a odvlh�ován cirkulací ve fancoilech. Díky odvlh�ení vzduchu ve 
fancoilech nebude p�ekro�ena maximální p�ípustná vlhkost vzduchu v interiéru (60 %). 
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2.8 Útlum hluku 
Tab. 18: P�ívod vzduchu – ší�ení hluku od ventilátoru do místnosti 

OZN 
ŠÍ�ENÍ HLUKU OD 
VENTILÁTORU 
DO MÍSTNOSTI 

Hladiny akustického tlaku a výkonu a útlumy v 
oktávových pásmech 

  frekvence (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 sou�tová 
hladina 

Lvv Hluk ventilátoru                   

Lvv 
Hladina akustického výkonu 
zdroje 1 57,5 74,6 78,9 78,2 79,4 77,5 75,8 69,6 85,6 

                      
Dp P�irozený útlum                   

  Oblouky (2x) 0,0 0,0 2,0 4,0 6,0 6,0 6,0 6,0   

  Rovné potrubí (11,3 m) 6,8 6,8 3,4 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7   

  Útlum koncovým odrazem 11,4 6,5 2,9 1,0 0,3 0,1 0,0 0,0   

  Redukce 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1   

  Ohebné p�ipojovací  potrubí 
(1 m) 10,7 12,1 28,7 22,8 22,8 30,6 19,4 11,9   

  Odbo�ka 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2   

  Tlumi� hluku 6,0 10,0 18,0 29,0 44,0 41,0 34,0 21,0   

Lv1 
Hladina akustického výkonu 
ve vyústce 8,3 24,9 9,6 5,4 0,0 0,0 0,4 14,7 25,6 

                      

Lvy 
Hladina akustického výkonu 
vyústky                 34 

K Korekce na po�et vyústek         po�et vyústek: 20 13 

Ls 
Hladina akustického výkonu 
všech vyústek                 48 

Q sm�rový �initel                 2 

r vzdálenost od vyústky k 
poslucha�i                 1,2 

A pohltivá plocha místnosti         1690 pohltivost 0,2 338 

Lso 
Hladina akustického tlaku v 
míst� poslucha�e                 38 

Lp,A P�edepsaná hodnota hladiny 
akustického tlaku v místnosti                 50 

Hladina akustického tlaku byla posouzena v míst� poslucha�e pod první vyústkou 
na p�ívodním potrubí v supermarketu. Navržený kulisový tlumi� (pozice 1.4.2.) bude 
umíst�n ve strojovn�. Má pr��ez 1100 x 710 mm a délku 1300 mm. Obsahuje 4 kulisy o 
ší�ce 100 mm. Návrh tlumi�� a jejich parametry jsou sou�ástí p�ílohy P3. Použito 
zvukov� izola�ní ohebné potrubí Connectdec od firmy Multivac. 
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Tab. 19: Odvod vzduchu – ší�ení hluku od ventilátoru do místnosti 

OZN 
ŠÍ�ENÍ HLUKU OD 
VENTILÁTORU 
DO MÍSTNOSTI 

Hladiny akustického tlaku a výkonu a útlumy v 
oktávových pásmech 

  frekvence (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 sou�tová 
hladina 

Lvv Hluk ventilátoru                   

Lvv 
Hladina akustického výkonu 
zdroje 1 58,0 65,2 68,7 71,2 67,4 61,7 56,0 47,9 75,0 

                      
Dp P�irozený útlum                   

  Oblouky (5x) 0,0 0,0 5,0 10,0 15,0 15,0 15,0 15,0   

  Rovné potrubí (20,5 m) 12,3 12,3 6,2 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1   

  Odbo�ka 1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8   

  Odbo�ka 2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   

  Odbo�ka 3 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7   

  Odbo�ka 4 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5   

  Útlum koncovým odrazem 8,4 4,2 1,6 0,5 0,1 0,0 0,0 0,0   

  Útlum ohebného potrubí (1 m) 12,9 18,7 24,3 19,5 19,9 27,7 12,9 10,2   

  Tlumi� hluku 4,0 7,0 13,0 21,0 30,0 28,0 24,0 16,0   

Lv1 
Hladina akustického výkonu 
ve vyústce 6,9 9,5 5,1 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 13,7 

                      

Lvy 
Hladina akustického výkonu 
vyústky                 35 

K Korekce na po�et vyústek         po�et vyústek: 8 9 

Ls 
Hladina akustického výkonu 
všech vyústek                 44 

Q sm�rový �initel                 2 

r vzdálenost od vyústky k 
poslucha�i                 1,2 

A pohltivá plocha místnosti         1690 pohltivost 0,2 338 

Lso 
Hladina akustického tlaku v 
míst� poslucha�e                 35 

Lp,A P�edepsaná hodnota hladiny 
akustického tlaku v místnosti                 50 

 

Hladina akustického tlaku byla posouzena v míst� poslucha�e pod první vyústkou 
na odvodním potrubí v supermarketu. Vzhledem k dostate�nému p�irozenému útlumu 
není na odvodním potrubí ze supermarketu osazen tlumi� hluku. Kulisový tlumi� 
(pozice 4.1.3.) bude umíst�n ve strojovn� a druhý v obsluhovaném prostoru. Tlumi� má 
pr��ez 1500 x 500 mm a délku 1000 mm. Obsahuje 6 kulisy o ší�ce 100 mm. Návrh 
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tlumi�� a jejich parametry jsou sou�ástí p�ílohy P3. Použito zvukov� izola�ní ohebné 
potrubí Connectdec od firmy Multivac 

 

Tab. 20: Ší�ení hluku od fancoil� do místnosti 

OZN 
ŠÍ�ENÍ HLUKU OD 
FANCOILU 
DO MÍSTNOSTI 

Hladiny akustického tlaku a výkonu a útlumy v oktávových 
pásmech 

  frekvence (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 sou�tová 
hladina 

Lvv 
Hladina akustického výkonu 
fancoilu 30,0 43,0 41,0 38,0 31,0 20,0 20,0 20,0 46,2 

                      

K Korekce na po�et fancoil         po�et fancoil: 10 10 

Ls 
Hladina akustického výkonu 
všech fancoil                 56 

Q sm�rový �initel                 2 

r vzdálenost od fancoilu k 
poslucha�i                 1,2 

A pohltivá plocha místnosti         1690 pohltivost (-) 0,2 338 

Lso 
Hladina akustického tlaku v 
míst� poslucha�e                 47 

Lp,A P�edepsaná hodnota hladiny 
akustického tlaku v místnosti                 50 

 

Hladina akustického tlaku byla posouzena v míst� poslucha�e pod fancoilem. 

 

Sou�tová hladina p�ívodního potrubí, odvodního potrubí a fancoil�: 

( )
( ) dB

L LsfcuLsoLsp
s

48101010log10

101010log10
471,0351,0381,0

1,01,01,0

=++⋅=

=++⋅=
⋅⋅⋅

⋅⋅⋅

 

Lsp.............................................................hl. akustického tlaku p�ívodního potrubí [dB] 
Lso.............................................................hl. akustického tlaku odvodního potrubí [dB] 
Lsfcu...........................................................hl. akustického tlaku fancoil� [dB] 

Maximální povolená hladina akustického tlaku v prostoru pro supermarket 
 je 50 dB. Výsledná sou�tová hladina tomuto limitu vyhoví.  

Nejvýrazn�jší hlukovou složkou jsou fancoily, p�estože byl vybrán nízký stupe� 
otá�ek. V dob�, kdy nebudou fancoily v provozu, se bude hladina akustického tlaku 
nižší. 
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Tab. 21: P�ívod vzduchu – ší�ení hluku od ventilátoru do venkovního prost�edí: 

OZN 
ŠÍ�ENÍ HLUKU OD 
VENTILÁTORU 
DO EXTERIÉRU 

Hladiny akustického tlaku a výkonu a útlumy v 
oktávových pásmech 

  frekvence (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 sou�tová 
hladina 

Lvv Hluk ventilátoru                   

Lvv 
Hladina akustického výkonu 
zdroje 1 50,7 66,0 68,0 63,8 60,2 55,4 50,7 43,6 71,6 

                      
Dp P�irozený útlum                   

  Oblouky (3x) 0,0 0,0 3,0 6,0 9,0 9,0 9,0 9,0   

  Rovné potrubí (4,3 m) 2,6 2,6 1,3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6   

  Útlum koncovým odrazem 5,2 2,1 0,7 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0   

  Tlumi� hluku 6,0 10,0 18,0 29,0 44,0 41,0 34,0 21,0   

Lv1 
Hladina akustického výkonu v 
žaluzii 36,9 51,3 45,0 28,0 6,5 4,8 7,1 13,0 52,4 

                      

Q sm�rový �initel                 2 

r vzdálenost od žaluzie k 
poslucha�i                 2 

Lso 
Hladina akustického tlaku v 
míst� poslucha�e                 38 

Lp,A 
P�edepsaná hodnota hladiny 
akustického tlaku v exteriéru 
(noc) 

                40 

 

Hladina akustického tlaku byla posouzena v míst� poslucha�e 2 m od fasády ve 
venkovním prost�edí. Navržený kulisový tlumi� (pozice 1.4.1.) bude umíst�n ve 
strojovn� a druhý v obsluhovaném prostoru. Tlumi� má pr��ez 1100 x 710 mm a délku 
2000 mm. Obsahuje 4 kulisy o ší�ce 100 mm. Návrh tlumi�� a jejich parametry jsou 
sou�ástí p�ílohy P3. Vzhledem ke vzdálenosti od vyúst�ní výfuku vzduchu na fasád�    
(12,5 m) nebude posuzována sou�tová hladina t�chto dvou zdroj�. Sání vzduchu 
vyhovuje požadavk�m na hladinu akustického tlaku ve venkovním prost�edí 40 dB 
v no�ní dob�. 
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Tab. 22: Odvod vzduchu – ší�ení hluku od ventilátoru do venkovního prost�edí: 

OZN 
ŠÍ�ENÍ HLUKU OD 
VENTILÁTORU 
DO EXTERIÉRU 

Hladiny akustického tlaku a výkonu a útlumy v 
oktávových pásmech 

  frekvence (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 sou�tová 
hladina 

Lvv Hluk ventilátoru                   

Lvv 
Hladina akustického výkonu 
zdroje 1 66,4 72,6 75,3 79,6 82,6 79,3 73,1 64,1 86,4 

                      
Dp P�irozený útlum                   

  Oblouky (3x) 0,0 0,0 3,0 6,0 9,0 9,0 9,0 9,0   

  Rovné potrubí (12,1 m) 7,3 7,3 3,6 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8   

  Útlum koncovým odrazem 5,1 2,1 0,7 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0   

  Tlumi� hluku 1 3,0 7,0 12,0 18,0 25,0 23,0 21,0 15,0   

  Tlumi� hluku 2 7,0 12,0 21,0 35,0 57,0 52,0 43,0 25,0   

Lv1 
Hladina akustického výkonu v 
žaluzii 44,0 44,2 35,0 18,6 0,0 0,0 0,0 13,3 47,4 

                      

Q sm�rový �initel                 2 

r vzdálenost na úrove� 2 m od 
budovy                 2 

Lso 
Hladina akustického tlaku v 
míst� poslucha�e                 33 

Lp,A 
P�edepsaná hodnota hladiny 
akustického tlaku v exteriéru 
(noc) 

                40 

 

Hladina akustického tlaku byla posouzena v míst� poslucha�e 2 m od fasády ve 
venkovním prost�edí. Jeden navržený kulisový tlumi� bude umíst�n ve strojovn� a 
druhý v prostoru skladu. Tlumi� 1 (pozice 1.4.5.) má pr��ez 1600 x 500 mm a délku 
2000 mm. Obsahuje 7 kulis o ší�ce 100 mm. Tlumi� 2 (pozice 1.4.4.) má pr��ez 1500 x 
500 mm a délku 750 mm. Obsahuje 6 kulis o ší�ce 100 mm a je umíst�n ve strojovn�. 
Návrh tlumi�� a jejich parametry jsou sou�ástí p�ílohy P3. Vzhledem ke vzdálenosti od 
vyúst�ní sání vzduchu na fasád� (12,5 m) nebude posuzována sou�tová hladina t�chto 
dvou zdroj�. Sání vzduchu vyhovuje požadavk�m na hladinu akustického tlaku ve 
venkovním prost�edí 40 dB v no�ní dob�. 
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2.9  Dve�ní clona u vstupu do supermarketu 

U vstupu do supermarketu jsou umíst�ny pouze jedny posuvné vchodové dve�e. 
Aby se zabránilo nadm�rné vým�n� interiérového a exteriérového vzduchu, musí být 
nade dve�mi osazena dve�ní clona.  

Navržena dve�ní clona Thermozone AD220E12 s elektrickým oh�evem od firmy 
Systemair.  

Parametry udávané výrobcem 

Rozm�ry...................................................1960x225x350 mm  
Max. pr�tok vzduchu ...............................1800-2800 m3/h 
Topný výkon ............................................0-6-12 kW 
Max akustický výkon...............................54 dB/A 
Hmotnost..................................................32 kg  
Ú�inný dosah ...........................................2,5 m 
 

Tab. 23: Hladina akustického tlaku v míst� pokladen od clony 

Ls Hladina akustického výkonu clony                 54 

Q sm�rový �initel                 4 

r vzdálenost od clony k pokladn�                 6 

A pohltivá plocha místnosti         1690 pohltivost 0,2 338 

Lso 
Hladina akustického tlaku v míst� 
poslucha�e                 37 

Lp,A P�edepsaná hodnota hladiny 
akustického tlaku v místnosti                 50 
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Obr. 38: �ásti dve�ní clony [14] 
 

 

Obr. 39: Efekt dve�ní clony [15] 
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3 Za�ízení 2 – Klimatizace bowlingu s fancoily 
Prostor pro bowling se nachází ve t�etím (nejvyšším) podlaží objektu a je 

orientován jihovýchodním sm�rem. P�ístup je zajišt�n z p�ilehlé chodby. Prostor 
sousedí s t�locvi�nou, posilovnou a schodišt�m. �ást prosklení na jihovýchodní st�n� 
byla zrušena z d�vodu nep�íznivého p�sobení slune�ního zá�ení na plochu drah a také 
kv�li velkým tepelným zisk�m v letním období. Prostor je neku�ácký. Podhled má 
sv�tlost 0,5 m a sv�tlá výška místnosti je 3,0 m. Konstruk�ní výška podlaží je 3,9 m. 
Za�ízení bude sloužit k teplovzdušnému vytáp�ní v zimním období a k chlazení v letním 
období. Za�ízení bude dopln�no fancoily.  

3.1 Tepelné bilance 

3.1.1 Tepelné ztráty pro zimní období 
Návrhová exteriérová teplota pro zimní období je -15 ºC. Návrhová interiérová 

teplota pro zimní období je 20 ºC. Skladba konstrukcí musela být pozm�n�na tak, aby 
vyhov�la doporu�eným normovým hodnotám. Ve vedlejším prostoru schodišt� je 
návrhová teplota 10 ºC a v p�ilehlé t�locvi�n� v�etn� chodby uvažujeme teplotu 15 ºC. 
K sou�initel�m prostupu tepla je p�ipo�tena p�irážka na tepelné vazby. 

Obálkové konstrukce: sou�initel prostupu tepla 

Tab. 24: Sou�initele prostupu tepla obálkových konstrukcí 
Obvodová st�na z tvárnic HELUZ PLUS 30 (broušená) s tepelnou izolací 

Rsi [(m
2.K)/W] 0,130 

�.v. materiál d           
[m] 

�  
[W/(m.K)] 

R 
[(m2.K)/W] Rse [(m

2.K)/W] 0,040 

1 VP omítka 0,010 0,880 0,011 RT [(m2.K)/W] 4,989 
2 keramické tv. 0,300 0,130 2,308 �U [W/(m2.K)] 0,05 
3 minerální vata 0,100 0,040 2,500 U [W/(m2.K)] 0,25 

Plochá st�echa 
Rsi [(m

2.K)/W] 0,100 
�.v. materiál d              

[m] 
	  

[W/(m.K)] 
R 

[(m2.K)/W] Rse [(m
2.K)/W] 0,040 

1 železobeton 0,250 1,150 0,217 RT [(m2.K)/W] 7,313 

2 perlit beton 0,100 0,120 0,833 �U [W/(m2.K)] 0,02 
3 XPS 0,240 0,040 6,000 U [W/(m2.K)] 0,16 
4 št�rk 0,080 0,650 0,123   

St�na ke schodišti z tvárnic HELUZ 17,5 (broušená) s tepelnou izolací 
Rsi [(m

2.K)/W] 0,130 
�.v. materiál d            

[m] 
	  

[W/(m.K)] 
R 

[(m2.K)/W] Rse [(m
2.K)/W] 0,130 

1 VP omítka 0,010 0,880 0,011 RT [(m2.K)/W] 1,207 
2 keramické tv. 0,200 0,260 0,769 �U [W/(m2.K)] 0,05 
3 Perlitová omítka 0,020 0,120 0,167 U [W/(m2.K)] 0,88 
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St�na k t�locvi�n� z tvárnic HELUZ 17,5 (broušená) 
Rsi [(m

2.K)/W] 0,130 
�.v. materiál d                   

[m] 
�   

[W/(m.K)] 
R  

[(m2.K)/W] Rse [(m
2.K)/W] 0,130 

1 VP omítka 0,010 0,880 0,011 RT [(m2.K)/W] 0,955 

2 keramické tv. 0,175 0,260 0,673 �U [W/(m2.K)] 0,05 
3 VP omítka 0,010 0,880 0,011 U [W/(m2.K)] 1,10 

Pozn.: zv�tšena tlouš�ka izolantu 

 

d ...............................................................tlouš�ka vrstvy 
 ...............................................................tepelná vodivost 
R...............................................................tepelný odpor vrstvy 
Rsi .............................................................tepelný odpor p�i p�estupu tepla (interiér) 
Rse.............................................................tepelný odpor p�i p�estupu tepla (exteriér) 
RT .............................................................tepelný odpor konstrukce 
�U............................................................p�irážka k sou�initeli prostupu tepla 
U...............................................................sou�initel prostupu tepla 
 

Tab. 25: Tepelné ztráty prostupem 

Konstrukce A    
[m2] 

te       
[ºC] 

U  
[W/(m2.K)] 

Qt=A.U.(ti-te)       
[W] 

Obvodová st�na 128,0 -15,0 0,25 1120 

Vnit�ní st�na/t�locvi�na 136,4 15,0 1,10   750 
Vnit�ní st�na/schodišt� 25,0 10,0 0,88   220 
Plochá st�echa 230,4 -15,0 0,16 1290 
Okna 12,4 -15,0 1,20   520 

Dve�e 4,0 15,0 2,30    46 

    celkem 3946 W 

A...............................................................plocha konstrukce 
te ...............................................................venkovní teplota 
QT .............................................................tepelná ztráta 

Celková tepelná ztráta prostoru pro bowling je 3946 W. 

3.1.2 Tepelné zisky v letním období 
Návrhová interiérová teplota pro letní období je 24 ºC. Venkovní teplotu 

uvažujeme 30 ºC. Oslun�ná st�na je orientována jihovýchodním sm�rem. Tepelnou 
zát�ž tvo�í vnit�ní a vn�jší zdroje. Mezi vnit�ní �adíme osv�tlení, tepelnou produkci lidí 
a použitá elektrické za�ízení. Mezi vn�jší pat�í tepelný zisk oken radiací a konvekcí. 
Dále také tepelnou zát�ž jihovýchodní st�ny a ploché st�echy. 

Stanovení doby výpo�tu vychází z orientace prosklené st�ny ke sv�tovým stranám. 
Pro každou hodinu je stanovena intenzita slune�ní radiace I [W/m2] pro jednoduché 
okno s ocelovým rámem. 
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Tab. 26: Stanovení doby výpo�tu 
 

 

 

Tepelný zisk okny radiací a konvekcí 

�=114 º (azimut slunce) 

h=44 º (výška slunce nad obzorem) 

�s=133 º (azimut jihovýchodní st�ny) 

Tab. 27: Rozm�ry oken  

OZN po�et Ší�ka 
 [m] 

výška 
[m] 

Sok  
[m2] 

Rám 
 [m] 

So  
[m2] 

O1 2 1,00 1,50 1,50 0,10 1,04 

O2 1 4,25 1,50 6,38 0,10 5,27 

O3 1 2,00 1,50 3,00 0,10 2,34 

Sok.............................................................plocha okna 
So ..............................................................plocha zasklení okna 
 

 

Vodorovný stín : 

mce s 069,0133114tan2,0tan1 =−⋅=−⋅= αα  

Pozn.: vodorovný stín je menší než tlouš�ka rámu – nezapo�ítává se 

Svislý stín: 

m
h

de
s

204,0
133114cos

44tan
2,0

cos
tan

2 =
−

⋅=
−

⋅=
αα

 

c................................................................hloubka okna (nadpraží) 
d ...............................................................hloubka okna (ost�ní) 

Oslun�ná �ást okna O1:  

( )[ ] ( )[ ] 2
21 905,01,0204,08,03,1 mgellS baos =−−⋅=−−⋅=  

Oslun�ná �ást okna O2:  

( )[ ] ( )[ ] 2
22 130,51,0204,005,43,1 mgellS baos =−−⋅=−−⋅=  

 

st�na 7 hod. 8 hod. 9 hod. 10 hod. 11 hod. 

JV 335 W 452 W 511 W 506 W 437 W 
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Oslun�ná �ást okna O3:  

( )[ ] ( )[ ] 2
23 205,21,0204,08,13,1 mgellS baos =−−⋅=−−⋅=  

la ...............................................................výška zasklení [m] 
lb ...............................................................ší�ka zasklení [m] 
f,g .............................................................tlouš�ka rámu [m] 
 

 

Tepelný zisk slune�ní radiací pro jedno okno: 

( )[ ]
( )[ ] W

sISScISQ difoosoooosor

7515,0117905,004,11511905,0
1111

=⋅⋅−+⋅⋅=

=⋅⋅−+⋅⋅=
 

( )[ ]
( )[ ] W

sISScISQ difoosoooosor

39615,011713,527,5151113,5
2222

=⋅⋅−+⋅⋅=

=⋅⋅−+⋅⋅=
 

( )[ ]
( )[ ] W

sISScISQ difoosoooosor

17115,0117205,234,21511205,2
3333

=⋅⋅−+⋅⋅=

=⋅⋅−+⋅⋅=
 

Io...............................................................intenzita slune�ní radiace procházející 
oknem(pro 21�ervenec, 50º s.š.) [W] 

co ..............................................................korekce �istoty atmosféry (b�žná oblast: co=1) 
Io dif ...........................................................intenzita dif�zní radiace procházející oknem 

(odpovídající hodnota pro severní sm�r) [W] 
s ...............................................................stínící sou�initel (vn�jší žaluzie 45º sv�tlé) 

Tepelné zisky konvekcí pro jedno okno: 

( ) ( ) WttUSQ ieookok 0240,232,15,111 �−⋅⋅=−⋅⋅=  

( ) ( ) WttUSQ ieookok 0240,232,138,622 �−⋅⋅=−⋅⋅=  

( ) ( ) WttUSQ ieookok 0240,232,13333 �−⋅⋅=−⋅⋅=  

Uo .............................................................sou�initel prostupu tepla pro okno [W/)m2.K)] 
Sok.............................................................plocha okna [m2] 
 

Celkový tepelný zisk okny: 

( ) ( )
( ) ( ) W

QQQQQQQo okokokororor

7170002171396752

22 321321

=++⋅+++⋅=
=++⋅+++⋅=

 



85 

Tepelná zát�ž vn�jší st�ny:  

Použitá vn�jší st�na spadá s tlouš�kou 0,4 m do st�edn� t�žké kategorie.  

Fázové posunutí teplotních kmit�: 

hod123,125,04,0325,032 ≅=−⋅=−⋅= δψ (21hod. ve�er) 

�................................................................tlouš�ka st�ny [m] 
Sou�initel zmenšení teplotního kolísání: 

177,0
2500

4,06,71
2500

6,71
4,0 =⋅+=⋅+= δ

δ
m  

Tepelná zát�ž st�ny:  

( ) ( )[ ]
( )[ ] W

ttmttAUQ rmrirmss

1980242,3012825,0 =+−⋅⋅=

=−⋅+−⋅⋅= ψ
 

S ..............................................................plocha st�ny [m2] 
trm .............................................................pr�m�rná rovnocenná slune�ní teplota 

vn�jšího vzduchu za 24 hod [ºC] 
tr� .............................................................rovnocenná slune�ní teplota � hod. d�íve [ºC] 
Us..............................................................sou�initel prostupu tepla st�ny [W/(m2.K)] 

Pozn.: rovnocenná slune�ní teplota o 12 hodin d�íve (tr�=23 ºC) je menší než 
teplota interiéru (ti=24 ºC). Z tohoto d�vodu neuvažujeme se zát�ží zp�sobenou 
rovnocennou slune�ní teplotou o 12 hodin d�íve. 

 

Tepelná zát�ž st�echy 

Plochá st�echa se svou tlouš�kou 0,67m spadá do t�žké kategorie. Po�ítáme pouze 
s tepelnou zát�ží zp�sobenou pr�m�rnou rovnocennou slune�ní teplotou vn�jšího 
vzduchu. 

Tepelná zát�ž ploché st�echy: 

( ) ( ) WttAUQ irmstst 417243,354,23016,0 =−⋅⋅=−⋅⋅=  

Ust.............................................................sou�initel prostupu tepla  st�echy [W/(m2.K)]] 
A ..............................................................plocha st�echy [m2] 
 
Tepelná zát�ž od lidí 

P�edpokládaný po�et osob (nt=30) vychází z plné obsazenosti míst k sezení, �len� 
personálu a rezervy zhruba 8-10 lidí v prostoru drah. Prostor je neku�ácký. Neznáme 
pom�r po�tu muž� a žen, proto nebudeme po�et osob redukovat. 
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Tepelná zát�ž od lidí: 

( ) ( ) WtnQ itl 223224362,630362,6 =−⋅⋅=−⋅⋅=  

nt...............................................................po�et osob 
ti................................................................teplota interiéru [ºC] 
 
Tepelná zát�ž od svítidel 

P�edpokládáme hodnotu intenzity osv�tlení 250 lx. Osv�tlení bude zajišt�no 
kompaktními zá�ivkami. 

WccPSQs spv 20741194,23021 =⋅⋅⋅=⋅⋅⋅=  

Sp ..............................................................podlahová plocha [m2] 
Ps ..............................................................tepelný výkon svítidel [W/m2] 
c1 ..............................................................sou�initel sou�asnosti využití [-] 
c2 ..............................................................zbytkový sou�initel [-] 
 

Tepelná zát�ž od za�ízení 

Tepelná zát�ž od za�ízení vychází z elektrického p�íkonu za�ízení. Uvažujeme že 
p�íkon se p�em�ní na tepelnou energii. Uvedené tepelné zisky vychází z obvyklých 
hodnot p�íkonu pro daná za�ízení, získaných z technických list� výrobk�.  

Tab. 28: Tepelná zát�ž od za�ízení  
za�ízení po�et s [-] Q1 [W] Q [W] 

Po�íta� 1 1 250 250 
LCD televize  1 1 200 200 
LCD panely drah 3 1 80 240 
Chlazení vý�epu 1 0,3 150 50 
Chladící prosklená 
sk�í� 1 1 200 200 

Kávovar 1 0,2 1500 300 
Rychovarná konvice  1 0,2 1800 360 

    celkem 1600 W 

S ...............................................................sou�initel sou�asnosti [-] 
Q1.............................................................tepelná zát�ž jednoho za�ízení p�i plném 

výkonu 
Q...............................................................výsledná tepelná zát�ž 

Sou�initel sou�asnosti vychází z p�edpokladu, že je vzhledem k po�tu osob 
p�ipravováno za hodinu 10-12 teplých nápoj� pomocí rychlovazné konvice, 10-12 káv 
v kávovaru a je vyto�eno zhruba 20 velkých sklenic chlazených nápoj�. P�íprava kávy a 
teplých nápoj� vyžaduje p�ibližn� jednu minutu provozu p�ístroje. Výkon chladícího 
za�ízení vý�epu má výkon p�ibližn� 30 l/h. Z t�chto údaj� byl stanoven sou�initel 
sou�asnosti. Tato sou�asnost provozu za�ízení pravd�podobn� nebude dosažena, ale 
nadhodnocením této zát�že nebude ohroženo vnit�ní mikroklima p�i zapojení n�jakého 
jiného elektrického p�ístroje.  
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Stav��e kuželek jsou instalovány v �áste�n� odd�leném prostoru a je u nich 
umíst�n odvod vzduchu.  Z tohoto d�vodu se nezapo�ítává jejich tepelný zisk do 
celkové zát�že. 

Vodní zisky 

hgmnQ ltv /348011630 =⋅=⋅=  

nt...............................................................po�et osob [-] 
ml..............................................................vodní zisk na jednu osobu [g/h] 
 
Celková tepelná zát�ž bowlingu: 

Tepelný zisk oken ....................................  717 W 
Tepelná zát�ž st�ny...................................198  W 
Tepelná zát�ž st�echy.................................417 W 
Tepelný zát�ž od lidí................................2232 W 
Tepelný zát�ž od osv�tlení.......................2074 W 
Tepelný zát�ž od za�ízení ........................1600 W 
Celková tepelná zát�ž ..............................7238 W 
 

Celková tepelná zát�ž pro prostor bowlingu v letním období je 7238 W. 

3.2 Pr�toky vzduchu a tlakové pom�ry 

Pr�tok �erstvého p�ivád�ného vzduchu vychází z p�edpokládaného nejvyššího 
po�tu lidí v daném prostoru a dávky vzduchu na jednu osobu 60 m3/h. Prostor je 
neku�ácký. 

P�ivád�ný vzduch: 

hmDnV lp /18006030 3=⋅=⋅=   

nl...............................................................po�et osob [-] 
D...............................................................dávka vzduchu na jednu osobu [m3/h] 
 

Za�ízení pracuje v rovnotlakém režimu. Z místnosti je tak odvád�no stejné 
množství vzduchu jako je p�ivád�no. 

Tab. 29: Pr�toky vzduchu 
OZN místnost Plocha Objem vým�na p�ívod odvod 

[-] [-] [m2] [m3] [-] [m3/h] [m3/h] 
306 Bowling 230,4 691,2 2,6 1800 1800 

     celkem 1800 1800 

Intenzita vým�ny vzduchu se zdá být pom�rn� nízká, ale prostor s vyšší 
koncentrací osob je zásoben vzduchem intenzivn�ji než oblast drah, která tvo�í v�tší 
�ást plochy místnosti. 
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3.3 Distribuce vzduchu 

Vzhledem k p�dorysu a provozu místnosti je veškerý p�ivád�ný vzduch 
distribuován v míst� stol�, baru a prostoru p�ed bowlingovými drahami. V této zón� 
nebude umíst�n žádný prvek pro odvod vzduchu, protože kv�li malé ší�ce místnosti by 
mohlo dojít k nep�íznivému spolup�sobení p�ívodních a odvodních element� (p�ívodní 
vzduch by byl bez využití odsáván odvodním prvkem). Sv�tlá výška místnosti je t�i 
metry, a proto budou jako koncové elementy použity lamelové anemostaty �tvercového 
tvaru s distribucí vzduchu do všech sm�r�. 

Bowling (306) - p�ívodní vyústky: 

P�ívod vzduchu bude zajiš�ovat šest anemostat� v oblasti baru, stol� a hrací zóny. 
Nejmenší vzdálenost p�ívodních element� je 3,4 m. Vzhledem k tepelné zát�ži bude 
vhodné použít p�idané chlazení fancoily. Nejmenší vzdálenost fancoilu a p�ívodní 
vyústky je 2,8 m.   

P�ívod jedné vyústky: 

hm
n

V
V p

p /300
6

1800 3
1 ===    

Vp .............................................................p�ivád�ný vzduch [m3/h] 
n ...............................................................po�et p�ívodních vyústek 
 

Navrženým prvkem je �tvercový anemostat ALCM 400 s pevnými lamelami od 
firmy Mandík s bo�ním p�ipojením a distribucí vzduchu do všech sm�r�. Jsou vhodné 
pro pr�toky vzduchu 180-650 m3/h. 

 

Obr. 40: Akustické výkony a tlakové ztráty 
Vp1= 300 m3/h 

Lw= 25 dB/A 

�p= 12,5 Pa 

Vp1 ............................................................objem vzduchu pro jeden prvek 
Lw ............................................................. hladina akustického výkonu 
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�p .............................................................tlaková ztráta 

 
Obr. 41: Výška od podhledu k pobytové zón� 

 
A...............................................................vzdálenost vyústek [m] 
H1 ............................................................výška od pobytové zóny k podhledu [m] 
H...............................................................sv�tlá výška od podlahy k podhledu [m] 

 
Obr. 42: Rychlost vzduchu v pobytové zón� 

 
Rychlost vzduchu v pobytové zón� se pohybuje v rozmezí 0,1-0,15 m/s. Tím je 

zajišt�no dostate�né prov�trávání, ale nedochází k nep�íjemnému proud�ní, které by 
zp�sobily vyšší rychlosti vzduchu. 

 

Bowling (306) - odvodní vyústky: 

Odvod vzduchu je zajiš�ován �áste�n� z místa za�ízení pro rovnání kuželek a 
�áste�n� z prostoru drah. Podhled nad bowlingovými drahami není rovný, ale zubovit� 
uspo�ádaný z d�vodu ideálního osv�tlení a estetiky. Tímto podhledem nem�že být 
vedeno vzduchotechnické potrubí. Odvodní potrubí se povede vedlejším prostorem 
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tribuny, který má rovný podhled s dostate�nou sv�tlostí. Pro odvod vzduchu se použijí 
obdélníkové vyústky umíst�né v horní �ásti st�ny odd�lující bowling od tribuny. 
Navržená rychlost vzduchu ve vyústce je 2 m/s.      

Odvod jedné vyústky: 

hm
n

V
V o

o /600
3

1800 3
1 ===  

Vo .............................................................odvád�ný vzduch [m3/h] 
n ...............................................................po�et vyústek 

Návrh vyústky: 

21 0833,0
36002

600
3600

m
v

V
S o

p =
⋅

=
⋅

=  

Sp ..............................................................nutná plocha vyústky [m2] 
v ...............................................................rychlost vzduchu v odvodním prvku [m/s] 

 Odpovídající vyústka: VNM1 500 x 280 mm  

Efektivní plocha vyústky Sef=0,0838 m 2.  

 

Obr. 43: Akustický výkon a tlaková ztráta 
 

Vo1= 600 m3/h 

Lw= 26 dB/A 

�p= 4,0 Pa 

Vo1 ............................................................objem vzduchu pro jeden prvek 
Lw ............................................................. hladina akustického výkonu 
�p .............................................................tlaková ztráta 
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3.4 Dimenzování potrubí a tlaková ztráta 

3.4.1 P�ívodní potrubí 

Tab. 30: Dimenzování hlavní v�tve p�ívodního potrubí  
u V L v´ S d´ AxB d v R � Z Z+R*L 
 - m3/h m m/s m2 m m m m/s Pa/m  - Pa Pa 
1 300 4,5 3,0 0,028 0,188 0,160x0,250 0,195 2,79 0,54 0,6 2,80 5,23 
2 600 5,0 3,6 0,046 0,243 0,250x0,250 0,250 3,40 0,57 0,6 4,15 7,00 
3 900 4,1 4,2 0,060 0,275 0,315x0,250 0,279 4,09 0,70 1,2 12,04 14,91 
4 1800 26,9 4,8 0,104 0,364 0,560x0,280 0,373 4,58 0,61 3,3 41,46 57,87 
5 1800 5,1 4,8 0,104 0,364 0,400x0,400 0,400 3,98 0,45 1,8 17,10 19,39 

          Celkem 104,40 

Tab. 31: Dimenzování vedlejší v�tve p�ívodního potrubí 
u V L v´ S d´ AxB d v R � Z Z+R*L 
 - m3/h m m/s m2 m m m m/s Pa/m  - Pa Pa 
1´ 300 4,5 3,0 0,028 0,188 0,160x0,250 0,195 2,79 0,54 0,6 2,80 5,23 
2´ 600 4,8 3,6 0,046 0,243 0,250x0,250 0,250 3,40 0,57 0,6 4,15 6,89 

 
u ...............................................................�íslo úseku 
v ...............................................................pr�tok vzduchu 
L ...............................................................délka 
v´ ..............................................................návrhová rychlost proud�ní 
S ...............................................................odpovídající plocha 
d´ ..............................................................odpovídající pr�m�r kruhového potrubí 
AxB..........................................................p�íslušný obdélníkový pr��ez 
d ...............................................................odpovídající pr�m�r kruhový (skute�ný) 
v ...............................................................skute�ná rychlost proud�ní 
R...............................................................m�rná tlaková ztráta potrubí 
�................................................................sou�initel v�azených odpor� (sou�et) 
Z ...............................................................tlaková ztráta místními odpory 
Z+R*L......................................................tlaková ztráta úseku 
 
Návrh venkovní žaluzie 

P�ívodní potrubí vyús�uje na fasád� p�ímo z prostoru strojovny a je chrán�no 
protideš�ovou žaluzií. 

Velikost žaluzie pro max. rychlost proud�ní 2,5 m/s. 

22,0
5,2

3600
1800

m
v
V

Sef ===  

Této ploše odpovídá protideš�ová žaluzie o rozm�rech 710x400 mm. Ke tlakové 
ztrát� p�ipo�teme 10 % na ochrannou sí�. 
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Obr. 44: Tlaková ztráta protideš�ové žaluzie 
 

�p= 11 Pa 

 
Celková tlaková ztráta p�ívodního potrubí: 

Celkovou tlakovou ztrátu p�ívodního potrubí zjistíme se�tením tlakové ztráty 
hlavní p�ívodní v�tve(v�etn� potrubí p�ed jednotkou),  tlakové ztráty koncového 
p�ívodního prvku a tlakové ztráty ohebného p�ipojovacího potrubí, která je p�ibližn� 1 
Pa/m. Ke koncovému p�ívodnímu prvku bude použito zhruba 1 m ohebného potrubí. 
Tlakové ztráty p�ívodních prvk� vychází z p�edchozí kapitoly – Distribuce vzduchu. 
Nakonec p�i�teme tlakovou ztrátu protideš�ové žaluzie umíst�né v míst� vyúst�ní 
potrubí na fasádu. 

PapppZZ žprphlvp 12911115,125,1041 =+⋅++=∆+∆⋅+∆+=  

Zhlv............................................................tlaková ztráta hlavní v�tve potrubí [Pa] 

�pp ...........................................................tlaková ztráta ví�ivé vyústky [Pa] 
�ppr...........................................................tlaková ztráta ohebného potrubí [Pa/m] 
�pž............................................................tlaková ztráta protideš�ové žaluzie [Pa] 

3.4.2 Odvodní potrubí 

Tab. 32: Dimenzování hlavní v�tve odvodního potrubí 
u V L v´ S d´ AxB d v R � Z Z+R*L 
 - m3/h m m/s m2 m m m m/s Pa/m  - Pa Pa 
1 600 6,8 3,0 0,056 0,266 0,280x0,280 0,280 2,71 0,36 0,6 2,64 5,09 
2 1200 4,0 4,0 0,083 0,326 0,400x0,280 0,329 3,92 0,53 0,9 8,30 10,42 
3 1800 46,3 4,8 0,104 0,364 0,560x0,280 0,373 4,58 0,61 3,6 45,23 73,47 
5 1800 4,9 4,8 0,104 0,364 0,400x0,400 0,400 3,98 0,45 1,5 14,25 16,45 
          Celkem 105,43 

Návrh venkovní žaluzie 

Odvodní potrubí je odvedeno od jednotky svisle na plochou st�echu a je chrán�no 
protideš�ovou žaluzií.  
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Velikost žaluzie pro max. rychlost proud�ní 2,5m/s. 

22,0
5,2

3600
1800

m
v
V

Sef ===  

Této ploše odpovídá protideš�ová žaluzie o rozm�rech 400 x 710 mm. Vzhledem 
k pot�ebnému úhlu vyúst�ní na st�eše bude použita žaluzie o rozm�ru 400 x 800 mm 
(Sskut = 0,24 m2). Ke tlakové ztrát� p�ipo�teme 10 % na ochrannou sí�.  

208,2
24,0

3600
1800

m
S
V

v
skut

ef ===  

 

Obr. 45: Tlaková ztráta protideš�ové žaluzie 
�p= 14 Pa 

 

Celková tlaková ztráta odvodního potrubí: 

Celkovou tlakovou ztrátu odvodního potrubí zjistíme se�tením tlakové ztráty hlavní 
odvodní v�tve(v�etn� potrubí za jednotkou),  tlakové ztráty koncového odvodního 
prvku a tlakové ztráty ohebného p�ipojovacího potrubí, která je p�ibližn� 1 Pa/m. Ke 
koncovému odvodnímu prvku bude použito zhruba 1 m ohebného potrubí. Tlakové 
ztráty odvodních prvk� vychází z p�edchozí kapitoly – Distribuce vzduchu. Nakonec 
p�i�teme tlakovou ztrátu protideš�ové žaluzie. 

PapppZZ žprohlvo 5,124141145,1051 =+⋅++=∆+∆⋅+∆+=  

Zhlv............................................................tlaková ztráta hlavní v�tve potrubí [pa] 

�po ...........................................................tlaková ztráta talí�ového ventilu [Pa] 
�ppr...........................................................tlaková ztráta ohebného potrubí [Pa/m] 
�pž............................................................tlaková ztráta protideš�ové žaluzie [Pa] 
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Obr. 46: Dimenza�ní schéma p�ívodního a odvodního potrubí pro bowling 
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3.5 Návrh vzduchotechnické jednotky 

Centrální vzduchotechnická jednotka je složena z jednotlivých komponent�. Na 
p�ívodu obsahuje filtr t�ídy M5, vodní oh�íva�, vodní chladi�, eliminátor kapek a 
ventilátor se spirální sk�íní. Na odvodu obsahuje filtr t�ídy G3 a ventilátor se spirální 
sk�íní. Dále je vzduchotechnická jednotka vybavena rota�ním vým�níkem zp�tného 
získávání tepla, uzavíracími klapkami na stran� exteriéru a pružnými manžetami pro 
p�ipojení vzduchotechnického potrubí. Jednotka je umíst�na na základovém rámu 
s výškou 300 mm. Objemový pr�tok vzduchu je 1800 m3/h. 

Vzduchotechnická jednotka je umíst�na ve strojovn� a na servisní stran� je 
obslužný prostor. Sání vzduchu vyús�uje na fasádu z prostoru strojovny a výfuk 
odpadního vzduchu je odveden na st�echu. Jednotka je dopravována do strojovny po 
jednotlivých komorách a následn� sestavena.  

 

 

Obr. 47: Návrh vzduchotechnické jednotky pro bowling 
 

Návrh byl proveden v programu Aerocad od firmy Remak a.s.. Celý protokol 
s návrhem za�ízení se nachází v p�íloze P4. 
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Obr. 48: Úvodní list protokolu o návrhu jednotky 
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3.6 Kombinovaný systém klimatizace s fancoily 

�ást tepelné zát�že bude pokryta primárním vzduchem p�ivád�ným ze 
vzduchotechnické jednotky. Zbývající tepelnou zát�ž pokryjí vodní fancoily, které 
pracují s ob�hovým vzduchem.  

 

Obr. 49: Rozmíst�ní p�ívodních vyústek a fancoil� 
 

�erven� .....................................................p�ívodní vyústky 
mod�e .......................................................fancoily 
 
Letní období   

Pokrytí tepelné zát�že výkonem chladi�e ve VZT jednotce: 

WttcVQ pipVZTch 4848)1624(10102,1
3600
1800

)(. =−⋅⋅⋅=−⋅⋅⋅= ρ  

Vp .............................................................objem p�ivád�ného vzduchu [m3/s]  
� ...............................................................hustota vzduchu [kg/m3] 
c................................................................m�rná tepelná kapacita vzduchu [J/(kg.K)] 
ti................................................................teplota vzduchu v interiéru [ºC] 
tp ...............................................................teplota vzduchu p�ivád�ného do místnosti [ºC] 
 

Tepelná zát�ž, kterou musí pokrýt jednotky fancoil: 

WQQQ VZTchzchFCU 239048487238, =−=−=  
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W
n

Q
Q FCU

chFCU 1195
2

2390
1, ===  

Qz .............................................................tepelná zát�ž [W] 
QchFCU,1 .....................................................nutný chladící výkon pro jeden fancoil [W] 
n ...............................................................po�et fancoil� 
 

Návrh fancoil�: 

V prostoru bowlingu budou použity dva fancoily. Chladící výkon jednoho za�ízení 
musí pokrýt tepelnou zát�ž alespo� 1,2 kW.  

Navržen fancoil GEA Cassette-Geko Big Single ve 4-trubkovém provedení, který 
má ve výkonové �ad� 1 p�i nízkých otá�kách (stupe� 1)chladící výkon 2,275 kW. 

Parametry navrženého fancoilu: (výkonová �ada 1): 

VFCU= 620 m3/h (stupe� 1) 

fk= 0,65 (pro teplotu vstupního vzduchu 24 ºC a chladící vodu 7/13 ºC) 

QchFCU= 2,275 kW  

fk= 1,0 (pro teplotu vstupního vzduchu 20 ºC a topnou vodu 70/50 ºC) 

QtFCU= 4,7 kW  

Vp .............................................................pr�tok vzduchu 
fk...............................................................korek�ní �initel chladícího/topného výkonu 
QchFCU .......................................................maximální chladící výkon (stupe� 1) 
QtFCU.........................................................maximální topný výkon (stupe� 1) 

Tab. 33: Akustické vlastnosti 
Hladina akustického výkonu [dB] 

St�ední oktávová frekvence [Hz] 
Výkonová 
�ada 

Stupe� 
otá�ek 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Sou�tová 
hladina 

1 1 <20 <20 38 32 <20 <20 <20 <20 39 
 

Teplota p�ivád�ného vzduchu pro pokrytí tepelné zát�že: 

C
Vc

Q
tit

FCU

Z
p °=

⋅⋅
−=

⋅⋅
−= 3,18

3600
620

10102,1

1195
24

ρ
 

ti................................................................teplota vzduchu v interiéru [ºC] 
Qz .............................................................tepelná zát�ž interiéru [W] 
VFCU .........................................................objem p�ivád�ného vzduchu fancoilem [m3/h] 
� ...............................................................hustota vzduchu [kg/m3] 
c................................................................m�rná tepelná kapacita vzduchu [J/(kg.K)] 
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Pot�ebný chladící výkon fancoilu (s odvlh�ením vzduchu): 

( ) ( ) kWhhVQ pich 86,142512,1
3600
620 =−⋅⋅=−⋅⋅= ρ  

VFCU .........................................................objem p�ivád�ného vzduchu fancoilem [m3/h] 
� ...............................................................hustota vzduchu [kg/m3] 
hi...............................................................entalpie interiérového vzduchu [kJ/kg s.v.] 
hp ..............................................................entalpie vyfukovaného vzduchu [kJ/kg s.v.] 
 

Navržený fancoil je se svým výkonem 2,275 kW dosta�ující pro klimatizaci 
prostoru. Mírné p�edimenzování je uplatnitelné v dob� mimo provoz vzduchotechnické 
jednotky. 

 
Zimní období   

Vytáp�ní zajistí jednotky fancoil. Ze zjišt�né tepelné ztráty a pr�toku vzduchu 
ur�íme rozdíl teplot mezi p�ivád�ným vzduchem a vzduchem v místnosti. Centrální 
jednotka bude p�ivád�t vzduch o teplot� 21 ºC. Požadovaná teplota interiéru je 20 ºC. 

Pot�ebný výkon jedné jednotky fancoil: 

W
n

Q
Q T

tFCU 1970
2

3946
1, ===  

QT .............................................................tepelná zát�ž [W] 
n ...............................................................po�et fancoily 
 

Parametr�m kazetových jednotek a požadovanému topnému výkonu odpovídá 
teplota p�ivád�ného vzduchu 

C
Vc

Q
tit

FCU

T
p °=

⋅⋅
+=

⋅⋅
+= 4,29

3600
620

10102,1

1970
201

ρ
 

ti................................................................teplota interiérového vzduchu [ºC] 
QT1............................................................tepelná ztráta na jeden fancoil [W] 
VFCU .........................................................pr�tok p�ívodního vzduchu [m3/s] 
� ...............................................................hustota vzduchu [kg/m3] 
c................................................................m�rná tepelná kapacita vzduchu [J/(kg.K)] 
 
 

Navržený fancoil je se svým topným výkonem 4,7 kW dosta�ující pro 
teplovzdušné vytáp�ní prostoru.  



100 

3.7 Úpravy vzduchu 

Zimní období 

 

Obr. 50: Úprava vzduchu pro bowling v zimním období 
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ti= 20 ºC ...................................................teplota vzduchu v interiéru 
�i= 30 %...................................................relativní vlhkost vzduchu v interiéru 
te= -15 ºC ..................................................teplota vzduchu v exteriéru 
to= -7,3 ºC.................................................teplota vzduchu za rekuperátorem na odvodu 
tzzt= 12,5 ºC ..............................................teplota vzduchu za rekuperátorem na p�ívodu 
tp= 21 ºC ...................................................teplota vzduchu p�ivád�ného do místnosti 
�xzzt= 2,2 g/kg .........................................vodní zisky rekuperace 
�x= 1,6 g/kg ............................................vodní zisky interiéru 
�hzzt= 33 kJ/kg.........................................rozdíl entalpií 
 
 

Vzduch z místnosti o teplot� ti je odvád�n p�es rota�ní rekuperátor s ú�inností      
78 %, ve kterém odevzdává teplo. Tímto teplem je oh�íván vzduch p�ivád�ný 
z exteriéru. P�edání vlhkosti v rekuperátoru zajiš�uje kondenzace na stran� odvád�ného 
(interiérového) vzduchu a výpar na stran� p�ivád�ného (exteriérového) vzduchu. Za 
rota�ním rekuperátorem je vzduch doh�íván oh�íva�em na teplotu vzduchu p�ivád�nou 
do místnosti. Vodní zisky z rekuperace a vodní zisky interiéru zajistí vlhkost vzduchu 
vyšší než požadovaných 30 %. 

Nár�st m�rné vlhkosti v interiéru: 

kgg
V

Mw
x

p

/6,1
18002,1

3480 =
⋅

=
⋅

=∆
ρ

 

Mw ............................................................vodní zisky interiéru [g/h] 
Vp .............................................................objem p�ivád�ného vzduchu [m3/h] 
� ...............................................................hustota vzduchu [kg/m3] 
 
Teplota vzduchu za rekuperátorem na odvodu: 

Ctttt eizztio °−=−−⋅−=−−= 3,7))15(20(78,020)(η  

ti................................................................teplota vzduchu v interiéru [ºC] 
te ...............................................................teplota vzduchu v exteriéru [ºC] 

ZZT............................................................ú�innost rekuperace [-] 
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Letní období 

 

Obr. 51: Úprava vzduchu pro bowling v letním období 
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ti= 24 ºC ...................................................teplota vzduchu v interiéru 
�i= 60 %...................................................relativní vlhkost vzduchu v interiéru 
te= 30 ºC ...................................................teplota vzduchu v exteriéru 
he= 56 kJ/kg..............................................entalpie vzduchu v exteriéru 
hi= 51 kJ/kg ..............................................entalpie vzduchu v interiéru 
tr= 10 ºC....................................................st�ední teplota chladi�e 
tzzt= 25,3 ºC ..............................................teplota vzduchu za rekuperátorem na p�ívodu 
tp-vzt= 16 ºC ...............................................p�ívodní teplota z jednotky 
tp-fcu= 18,3 ºC............................................výfuková teplota z fancoily 
hp= 42 kJ/kg..............................................entalpie vzduchu p�ivád�ného z fancoilu 
�xvzt= 1,6 g/kg .........................................kondenzace ve vzduchotechnické jednotce 
�xfcu= 1,1 g/kg .........................................kondenzace ve fancoilech 
�x= 1,6 g/kg ............................................vodní zisky interiéru 
 
Nár�st m�rné vlhkosti v interiéru: 

kgg
V
M

x
p

w /6,1
2,11800

3480 =
⋅

=
⋅

=∆
ρ

 

Mw ............................................................vodní zisky interiéru [g/h] 
Vp .............................................................objem p�ivád�ného vzduchu [m3/h] 
� ...............................................................hustota vzduchu [kg/m3] 
 
Teplota vzduchu za rekuperátorem na p�ívodu: 

Ctttt iezztezzt °=−⋅−=−−= 3,25)2430(78,030)(η  


ZZT............................................................ú�innost rekuperace [-] 
 

Vzduch nasávaný z exteriéru je ochlazován odvád�ným vzduchem v rota�ním 
vým�níku s ú�inností 78%. Na teplotu p�ívodního vzduchu je ochlazen a sou�asn� 
odvlh�en chladi�em ve vzduchotechnické jednotce. Vzduch v místnosti je dále 
ochlazován a odvlh�ován cirkulací ve fancoilech. Maximální p�ípustná vlhkost 
v interiéru 60 % nebude p�ekro�ena. 
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3.8 Útlum hluku 
Tab. 34: P�ívod vzduchu – ší�ení hluku od ventilátoru do místnosti: 

OZN HLUK OD VENTILÁTORU 
DO MÍSTNOSTI 

Hladiny akustického tlaku a výkonu a útlumy v 
oktávových pásmech 

  frekvence (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 sou�tová 
hladina 

Lvv Hluk ventilátoru                   

Lvv 
Hladina akustického výkonu 
zdroje 1 51,8 66,0 75,3 73,8 75,0 77,3 72,9 67,5 82,4 

                      
Dp P�irozený útlum                   

  Oblouky (4x) 0,0 0,0 0,0 4,0 8,0 12,0 12,0 12,0   

  Rovné potrubí (30,3 m) 18,2 13,6 9,1 3,0 6,1 6,1 6,1 6,1   

  Odbo�ka 1 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8   

  Odbo�ka 2 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6   

  Redukce 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9   

  Útlum koncovým odrazem 11,4 6,5 2,9 1,0 0,3 0,1 0,0 0,0   

  Ohebné p�ipojovací  potrubí 
(0,5 m) 5,4 6,1 14,4 11,4 11,4 15,3 9,7 6,0   

  Tlumi� hluku 7,0 10,0 18,0 35,0 60,0 55,0 45,0 26,0   

Lv1 
Hl. akustického výkonu ve 
vyústce 0,0 16,5 17,6 6,1 0,0 0,0 0,0 4,1 20,5 

                      

Lvy 
Hl. akustického výkonu 
vyústky                 25 

K Korekce na po�et vyústek         po�et vyústek: 6 8 

Ls 
Hl. akustického výkonu všech 
vyústek                 34 

Q sm�rový �initel                 2 

r vzdálenost od vyústky k 
poslucha�i                 1,2 

A pohltivá plocha místnosti         754 pohltivost 0,3 226 

Lso 
Hladina akustického tlaku v 
míst� poslucha�e                 25 

Lp,A P�edepsaná hodnota hladiny 
akustického tlaku v místnosti                 40 

 

 

Hladina akustického tlaku byla posouzena v míst� poslucha�e pod první vyústkou 
na p�ívodním potrubí v bowlingu. Navržený kulisový tlumi� (pozice 2.4.1) bude 
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umíst�n ve strojovn�. Tlumi� má pr��ez 750 x 280 mm a délku 2500 mm. Obsahuje 3 
kulisy o ší�ce 100 mm. Návrh tlumi�e a jeho parametry jsou sou�ástí p�ílohy P5. 
Použito zvukov� izola�ní ohebné potrubí Connectdec od firmy Multivac. 

 

Tab. 35: Odvod vzduchu – ší�ení hluku od ventilátoru do místnosti: 

OZN HLUK OD VENTILÁTORU 
DO MÍSTNOSTI 

Hladiny akustického tlaku a výkonu a útlumy v 
oktávových pásmech 

  frekvence (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 sou�tová 
hladina 

Lvv Hluk ventilátoru                   

Lvv 
Hladina akustického výkonu 
zdroje 1 50,5 61,7 64,7 68,3 69,0 65,1 62,0 58,3 73,9 

                      
Dp P�irozený útlum                   

  Oblouky (5x) 0,0 0,0 0,0 5,0 10,0 15,0 15,0 15,0   

  Rovné potrubí (49,1 m) 29,5 29,5 22,1 14,7 9,8 9,8 9,8 9,8   

  Redukce 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3   

  Útlum koncovým odrazem 11,7 6,8 3,1 1,1 0,3 0,1 0,0 0,0   

  Tlumi� hluku 5,0 8,0 16,0 30,0 50,0 46,0 38,0 23,0   

Lv1 
Hladina akustického výkonu 
ve vyústce 0,0 13,1 19,2 13,2 0,0 0,0 0,0 6,2 21,2 

                      

Lvy 
Hladina akustického výkonu 
vyústky                 26 

K Korekce na po�et vyústek         po�et vyústek: 3 5 

Ls 
Hladina akustického výkonu 
všech vyústek                 32 

Q sm�rový �initel                 2 

r vzdálenost od vyústky k 
poslucha�i                 10,1 

A pohltivá plocha místnosti         754 pohltivost 0,3 226 

Lso 
Hladina akustického tlaku v 
míst� poslucha�e                 15 

Lp,A P�edepsaná hodnota hladiny 
akustického tlaku v místnosti                 40 

 

Hladina akustického tlaku byla posouzena v míst� odhozové plochy bowlingu. 
Navržený kulisový tlumi� (pozice 2.4.3.) bude umíst�n ve strojovn�. Má pr��ez 750 x 
280 mm a délku 2000 mm. Obsahuje 3 kulisy o ší�ce 100 mm. Návrh tlumi�e a jeho 
parametry jsou sou�ástí p�ílohy P5. 
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Tab. 36: Ší�ení hluku od fancoil� do místnosti 

OZN 
ŠÍ�ENÍ HLUKU OD 
FANCOILU 
DO MÍSTNOSTI 

Hladiny akustického tlaku a výkonu a útlumy 
v oktávových pásmech 

  frekvence (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 sou�tová 
hladina 

Lvv 
Hladina akustického výkonu 
fancoilu 20,0 20,0 38,0 22,0 20,0 20,0 20,0 20,0 38,5 

                      

K Korekce na po�et fancoil         po�et fancoil: 2 3 

Ls 
Hladina akustického výkonu 
všech fancoil                 42 

Q sm�rový �initel                 2 

r vzdálenost od fancoilu k 
poslucha�i                 1,2 

A pohltivá plocha místnosti         754 pohltivost 0,3 226 

Lso 
Hladina akustického tlaku v 
míst� poslucha�e                 33 

Lp,A P�edepsaná hodnota hladiny 
akustického tlaku v místnosti                 40 

 

Hladina akustického tlaku byla posouzena v míst� poslucha�e pod fancoilem. 

 

Sou�tová hladina p�ívodního potrubí, odvodního potrubí a fancoil�: 

( )
( ) dB

L LsfcuLsoLsp
s

7,33101010log10

101010log10
331,0151,0251,0

1,01,01,0

=++⋅=

=++⋅=
⋅⋅⋅

⋅⋅⋅

 

Lsp.............................................................hl. akustického tlaku p�ívodního potrubí [dB] 
Lso.............................................................hl. akustického tlaku odvodního potrubí [dB] 
Lsfcu...........................................................hl. akustického tlaku fancoil� [dB] 

Maximální povolená hladina akustického tlaku v prostoru pro bowling je 40 dB. 
Výsledná sou�tová hladina tomuto limitu vyhoví.  

Nejvýrazn�jší hlukovou složkou jsou fancoily, p�estože byl vybrán nejnižší možný 
výkonový stupe�. V dob�, kdy nebudou fancoily v provozu, se bude hladina 
akustického tlaku ješt� nižší.  
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Tab. 37: P�ívod vzduchu – ší�ení hluku od ventilátoru do venkovního prost�edí: 

OZN 
ŠÍ�ENÍ HLUKU OD 
VENTILÁTORU 
DO EXTERIÉRU 

Hladiny akustického tlaku a výkonu a útlumy v 
oktávových pásmech 

  frekvence (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 sou�tová 
hladina 

Lvv Hluk ventilátoru                   

Lvv 
Hladina akustického výkonu 
zdroje 1 47,5 61,7 68,1 64,7 61,0 60,3 53,9 46,5 71,3 

                      
Dp P�irozený útlum                   

  Oblouky (2x) 0,0 0,0 0,0 2,0 4,0 6,0 6,0 6,0   

  Rovné potrubí (4 m) 2,4 2,4 1,2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6   

  Redukce 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3   

  Útlum koncovým odrazem 9,2 4,8 1,9 0,6 0,2 0,0 0,0 0,0   

  Tlumi� hluku 5,0 8,0 15,0 29,0 50,0 46,0 38,0 23,0   

Lv1 
Hladina akustického výkonu v 
žaluzii 26,6 42,2 45,7 28,2 1,9 3,4 5,0 12,6 47,4 

                      
Q sm�rový �initel                 2 

r vzdálenost od žaluzie k 
poslucha�i                 2 

Lso 
Hladina akustického tlaku v 
míst� poslucha�e                 33 

Lp,A 
P�edepsaná hodnota hladiny 
akustického tlaku v exteriéru 
(noc) 

                40 

 

Hladina akustického tlaku byla posuzována ve vzdálenosti 2 m od fasády. 
Navržený kulisový tlumi� (pozice 2.4.2.) bude umíst�n ve strojovn�. Má pr��ez 700 x 
400 mm a délku 1000 mm. Obsahuje 4 kulisy o ší�ce 100 mm. Návrh tlumi�e a jeho 
parametry jsou sou�ástí p�ílohy P5. 
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Tab. 38: Odvod vzduchu – ší�ení hluku od ventilátoru do venkovního prost�edí: 

OZN 
ŠÍ�ENÍ HLUKU OD 
VENTILÁTORU 
DO EXTERIÉRU 

Hladiny akustického tlaku a výkonu a útlumy v 
oktávových pásmech 

  frekvence (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 sou�tová 
hladina 

Lvv Hluk ventilátoru                   

Lvv 
Hladina akustického výkonu 
zdroje 1 51,5 60,0 68,4 70,6 70,7 72,9 64,7 60,8 77,4 

                      
Dp P�irozený útlum                   

  Oblouky (2x) 0,0 0,0 0,0 2,0 4,0 6,0 6,0 6,0   

  Rovné potrubí (4,8 m) 2,9 2,9 1,4 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7   

  Redukce 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9   

  Útlum koncovým odrazem 8,8 4,5 1,7 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0   

  Tlumi� hluku 5,0 8,0 15,0 29,0 50,0 46,0 38,0 23,0   

Lv1 
Hladina akustického výkonu v 
žaluzii 28,9 38,7 44,4 32,5 9,9 14,3 14,1 25,2 45,8 

                      

Q sm�rový �initel                 2 

r vzdálenost na úrove� 2 m od 
budovy                 4 

Lso 
Hladina akustického tlaku v 
míst� poslucha�e                 26 

Lp,A 
P�edepsaná hodnota hladiny 
akustického tlaku v exteriéru 
(noc) 

                40 

 

Hladina akustického tlaku byla posuzována ve vzdálenosti 2 m od fasády. 
Navržený kulisový tlumi� (pozice 2.4.4.) bude umíst�n ve strojovn�. Má pr��ez 700 x 
400 mm a délku 1000 mm. Obsahuje 4 kulisy o ší�ce 100 mm. Návrh tlumi�e a jeho 
parametry jsou sou�ástí p�ílohy P5. 

 

Sou�tová hladina p�ívodního potrubí a odvodního potrubí: 

( ) ( ) dBL LsoLsp
s 341010log101010log10 261,0331,01,01,0 =+⋅=+⋅= ⋅⋅⋅⋅  

Lsp.............................................................hl. akustického tlaku p�ívodního potrubí [dB] 
Lso.............................................................hl. akustického tlaku odvodního potrubí [dB] 

Maximální povolená hladina akustického ve venkovním prost�edí pro no�ní dobu  
je 40 dB. Výsledná sou�tová hladina tomuto limitu vyhoví.  
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4 Za�ízení 3 – Teplovzdušné vytáp�ní pro 
squash s fancoilem 

Prostor pro squash se nachází ve druhém podlaží objektu a je umíst�n uvnit� 
objektu. P�ístup je zajišt�n z p�ilehlé chodby. Místnost nemá okna, a proto není možné 
p�irozené v�trání. Konstrukce st�echy odd�luje prostor od exteriéru. Ostatní konstrukce 
odd�lují squash od vedlejších místností. Sv�tlá výška místnosti je 7,35 m. Za�ízení bude 
sloužit k teplovzdušnému vytáp�ní v zimním období a k chlazení v letním období. 
Za�ízení bude dopln�no potrubním fancoilem.  

4.1 Tepelné bilance 

4.1.1 Tepelné ztráty pro zimní období 
Návrhová exteriérová teplota pro zimní období je -15 ºC. Návrhová interiérová 

teplota pro zimní období je 18 ºC. Všechny okolní prostory jsou vytáp�né. Budeme tedy 
uvažovat tepelné ztráty pouze pro plochou st�echu. Její parametry jsou uvedeny 
v kapitole zabývající se návrhem za�ízení pro bowling.  

Tab. 39: Tepelné ztráty prostupem 

Konstrukce S    
[m2] 

te       
[ºC] 

U 
[W/(m2.K)] 

Qt=A.U.(ti-te)       
[W] 

Plochá st�echa 63,4 -15,0 0,16 335 

 
S ...............................................................plocha konstrukce 
te ...............................................................venkovní teplota 
U...............................................................sou�initel prostupu tepla 
Qt ..............................................................tepelná ztráta 

Celková tepelná ztráta prostoru pro squash je 335 W. 

4.1.2 Tepelné zisky v letním období 
Návrhová interiérová teplota pro letní období je 24 ºC. Venkovní teplotu 

uvažujeme 30 ºC. Tepelná zát�ž je složena z vnit�ních a vn�jších zdroj�. Mezi vnit�ní 
�adíme osv�tlení a tepelnou produkci lidí. Mezi vn�jší pat�í tepelná zát�ž ploché 
st�echy. 

Tepelná zát�ž st�echy 

Plochá st�echa se svou tlouš�kou 0,67 m spadá do t�žké kategorie. Po�ítáme pouze 
s tepelnou zát�ží zp�sobenou pr�m�rnou rovnocennou slune�ní teplotou vn�jšího 
vzduchu. 

( ) ( ) WttAUQ irmstst 115243,354,6316,0 =−⋅⋅=−⋅⋅=  
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Us .............................................................sou�initel prostupu tepla  st�echy [W/(m2.K)]] 
A ..............................................................plocha st�echy [m2] 
trm .............................................................pr�m�rná rovnocenná slune�ní teplota 

vn�jšího vzduchu za 24 hod [ºC] 
Tepelná zát�ž od svítidel 

P�edpokládáme hodnotu intenzity osv�tlení 500 lx. Osv�tlení bude zajišt�no 
zá�ivkami. 

WccPAQs spv 126811204,6321 =⋅⋅⋅=⋅⋅⋅=  

Ap .............................................................podlahová plocha [m2] 
Ps ..............................................................tepelný výkon svítidel [W/m2] 
c1 ..............................................................sou�initel sou�asnosti využití [-] 
c2 ..............................................................zbytkový sou�initel [-] 
 
Tepelná zát�ž od lidí 

P�edpokládáme 2 sou�asn� hrající osoby. 

WqnQ lmtl 3001502 =⋅=⋅=  

nt...............................................................po�et osob [-] 
qlm.............................................................produkce tepla na jednu osobu [W] 
 
Tepelná zát�ž od v�tráním 

Je uvažováno snížení teploty p�ivád�ného vzduchu rota�ním rekuperátorem 
s ú�inností 81 % (viz návrh jednotky). P�edpokládaná teplota v míst� nasávání vzduchu 
na st�eše je 40 ºC (rezerva). 

( )( )

( )( ) W

ttcVQ iepV

24681,01*)2440(10102,1
3600
240

1*)(

=−−⋅⋅⋅=

=−−⋅⋅⋅= ηρ
 

nt...............................................................po�et osob [-] 
qlm.............................................................produkce tepla na jednu osobu [W] 
 
Vodní zisky 

hgmnQ ltv /5002502 =⋅=⋅=  

nt...............................................................po�et osob [-] 
ml..............................................................vodní zisk na jednu osobu [g/h] 
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Celková tepelná zát�ž pro squash: 

Tepelná zát�ž st�echy.................................115 W 
Tepelná zát�ž od osv�tlení .......................1268 W 
Tepelná zát�ž od osob................................300 W 
Tepelná zát�ž v�tráním ..............................246 W 
Celková tepelná zát�ž ..............................1929 W 

 
Celková tepelná zát�ž pro prostor bowlingu v letním období je 1929 W. 

4.2 Pr�toky vzduchu a tlakové pom�ry 

Pr�tok �erstvého p�ivád�ného vzduchu vychází z p�edpokládaného po�tu lidí 
v daném prostoru a dávky vzduchu na jednu osobu 120 m3/h. 

P�ivád�ný vzduch: 

hmDnV lp /2401202 3=⋅=⋅=   

nl...............................................................po�et osob [-] 
D...............................................................dávka vzduchu na jednu osobu [m3/h] 
 

Za�ízení pracuje v rovnotlakém režimu. Z místnosti je tak odvád�no stejné 
množství vzduchu jako je p�ivád�no. 

Tab. 40: Pr�toky vzduchu pro squash  
OZN místnost Plocha Objem vým�na p�ívod odvod 

[-] [-] [m2] [m3] [-] [m3/h] [m3/h] 
219 Squash 63,4 466,0 0,52 240 240 

     celkem 240 240 

. 

4.3 Distribuce vzduchu 

Pro distribuci p�ivád�ného vzduchu bude použita nastavitelná obdélníková vyústka. 
Umíst�na bude v horní �ásti st�ny sousedící se strojovnou ve t�etím pat�e, ve které bude 
umíst�na kompaktní vzduchotechnická jednotka i potrubní fancoil. Distribu�ní prvek 
bude navržen tak, aby proud vzduchu dosáhl do hrací zóny a zajistil vým�nu vzduchu. 
Pro odvod vzduchu bude použita obdélníková vyústka umíst�ná pod stropem ve st�n� 
sousedící se strojovnou.  
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Obr. 52: Sm�r distribuce vzduchu pro squash 
 

Squash (219) - p�ívodní vyústky: 

P�ívod jedné vyústky: 

hmV p /240 3=    

Vp .............................................................p�ivád�ný vzduch [m3/h] 
Navrženým distribu�ním prvkem je nastavitelné obdélníková vyústka VNM-2A od 

firmy Mandík  rozm�rech 400 x 200 mm. Efektivní plocha je 0,0448 m2. �elní 
vodorovné lamely budou nastaveny pod úhlem 45 º. Návrh byl proveden tak, aby se 
rychlost proud�ní vzduchu v pobytové zón� pohybovala kolem 0,25 m/s. 

 sm
S
V

v
ef

ef /49,1
0448,0

3600/240 ===  

vef .............................................................efektivní rychlost [m/s] 
V...............................................................objemový pr�tok [m3/s] 
sef..............................................................efektivní plocha [m2] 
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Obr. 53: Akustické výkony a tlakové ztráty 
Lw= 15 dB/A 

�p= 2 Pa 

Lw ............................................................. hladina akustického výkonu 
�p .............................................................tlaková ztráta 
 

 

Obr. 54: Rychlost proud�ní v pobytové zón� 
 

Rychlost proud�ní se pohybuje kolem 0,25 m/s. Tím je zajišt�na dostate�ná 
vým�na vzduchu, ale nedochází k nep�íjemnému pr�vanu, který by zp�sobily v�tší 
rychlosti. 
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Squash (219) - odvodní vyústky: 

Odvod vzduchu je zajiš�ován obdélníkovou vyústkou umíst�nou v horní �ásti st�ny 
ke strojovn� ve t�etím podlaží. Navržená rychlost vzduchu ve vyústce je 2 m/s. Objem 
odvád�ného vzduchu je 240 m3/h. 

21 033,0
36002

240
3600

m
v

V
S o

p =
⋅

=
⋅

=  

Sp ..............................................................nutná plocha vyústky [m2] 
v ...............................................................rychlost vzduchu v odvodním prvku [m/s] 

 Odpovídající vyústka: VNM1 400x120 mm  

Efektivní plocha vyústky Sef=0,033 m 2.  

 

Obr. 55: Akustický výkon a tlaková ztráta 
Lw= 20 dB/A 

�p= 2,0 Pa 

Lw .............................................................hladina akustického výkonu 
�p .............................................................tlaková ztráta 

4.4 Dimenzování potrubí a tlaková ztráta 

4.4.1 P�ívodní potrubí 

Tab. 41: Dimenzování p�ívodního potrubí 
u V L v´ S d´ AxB d v R � Z Z+R*L 
 - m3/h m m/s m2 m m m m/s Pa/m  - Pa Pa 
1 240 2,9 3,0 0,022 0,168  - 0,200 2,62 0,56 1,8 7,41 9,04 
2 240 4,9 3,0 0,022 0,168  - 0,200 2,62 0,56 1,2 4,94 7,69 

          Celkem 16,72 
u ...............................................................�íslo úseku 
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v ...............................................................pr�tok vzduchu 
L ...............................................................délka 
v´ ..............................................................návrhová rychlost proud�ní 
S ...............................................................odpovídající plocha 
d´ ..............................................................odpovídající pr�m�r kruhového potrubí 
AxB..........................................................p�íslušný obdélníkový pr��ez 
d ...............................................................odpovídající pr�m�r kruhový (skute�ný) 
v ...............................................................skute�ná rychlost proud�ní 
R...............................................................m�rná tlaková ztráta potrubí 
�................................................................sou�initel v�azených odpor� (sou�et) 
Z ...............................................................tlaková ztráta místními odpory 
Z+R*L......................................................tlaková ztráta úseku 
 
Návrh venkovní žaluzie 

P�ívodní potrubí vyús�uje na st�echu z prostoru strojovny a je chrán�no 
protideš�ovou žaluzií. 

Velikost žaluzie pro max. rychlost proud�ní 2,5 m/s.  

2027,0
5,2

3600
240

m
v
V

Sef ===  

Sef .............................................................efektivní plocha [m2] 
V...............................................................objemový pr�tok [m3/s]  
v ...............................................................rychlost proud�ní [m/s] 

Této ploše odpovídá protideš�ová žaluzie o rozm�rech 200 x 400 mm. Efektivní 
plocha je 0,06 m2. Rozm�r byl zv�tšen, aby bylo dosaženo požadovaného sklonu žaluzie 
na vyúst�ní na st�eše. Ke tlakové ztrát� p�ipo�teme 10 % na ochrannou sí�. 

Odpovídající efektivní rychlost: 

sm
S
V

v
ef

ef /1,1
06,0

3600
240

===  
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Obr. 56: Tlaková ztráta protideš�ové žaluzie 
 

�p= 6 Pa  

 
Celková tlaková ztráta p�ívodního potrubí: 

Celkovou tlakovou ztrátu p�ívodního potrubí zjistíme se�tením tlakové ztráty 
hlavní p�ívodní v�tve(v�etn� potrubí p�ed jednotkou) a tlakové ztráty koncového 
p�ívodního prvku. Tlakové ztráty p�ívodních prvk� vychází z p�edchozí kapitoly – 
Distribuce vzduchu. Nakonec p�i�teme tlakovou ztrátu protideš�ové žaluzie. 

PappZZ žphlvp 256217 =++=∆+∆+=  

Zhlv............................................................tlaková ztráta hlavní v�tve potrubí [Pa] 

�pp ...........................................................tlaková ztráta ví�ivé vyústky [Pa] 
�pž............................................................tlaková ztráta protideš�ové žaluzie [Pa] 

4.4.2 Odvodní potrubí 

Tab. 42: Dimenzování odvodního potrubí 
u V L v´ S d´ AxB d v R � Z Z+R*L 
 - m3/h m m/s m2 m m m m/s Pa/m  - Pa Pa 
1 240 3,1 3,0 0,022 0,168  - 0,200 2,62 0,56 1,8 7,41 9,15 
2 240 4,9 3,0 0,022 0,168  - 0,200 2,62 0,56 1,2 4,94 7,69 

          Celkem 16,83 
 

Návrh venkovní žaluzie 

Odvodní potrubí je odvedeno od jednotky na st�echu a je chrán�no protideš�ovou 
žaluzií.  
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Velikost žaluzie pro max. rychlost proud�ní 2,5 m/s. 

2027,0
5,2

3600
240

m
v
V

S fe ===  

Sef .............................................................efektivní plocha [m2] 
V...............................................................objemový pr�tok [m3/s]  
v ...............................................................rychlost proud�ní [m/s] 

Této ploše odpovídá protideš�ová žaluzie o rozm�rech 200 x 400 mm. Efektivní 
plocha je 0,06 m2. Rozm�r byl zv�tšen, aby bylo dosaženo požadovaného sklonu žaluzie 
na vyúst�ní na st�eše. Ke tlakové ztrát� p�ipo�teme 10% na ochrannou sí�. 

Odpovídající efektivní rychlost: 

sm
S
V

v
ef

ef /1,1
06,0

3600
240

===  

 

Obr. 57: Tlaková ztráta protideš�ové žaluzie 
�p= 10 Pa 

 

Celková tlaková ztráta odvodního potrubí: 

Celkovou tlakovou ztrátu odvodního potrubí zjistíme se�tením tlakové ztráty hlavní 
odvodní v�tve(v�etn� potrubí za jednotkou) a tlakové ztráty koncového odvodního 
prvku. Tlakové ztráty odvodních prvk� vychází z p�edchozí kapitoly – Distribuce 
vzduchu. Nakonec p�i�teme tlakovou ztrátu protideš�ové žaluzie. 

PapppZZ žprohlvo 29102171 =++=∆+∆⋅+∆+=  

Zhlv............................................................tlaková ztráta hlavní v�tve potrubí [pa] 

�po ...........................................................tlaková ztráta talí�ového ventilu [Pa] 
�pž............................................................tlaková ztráta protideš�ové žaluzie [Pa] 
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4.5 Návrh vzduchotechnické jednotky 

Kompaktní vzduchotechnická jednotka VR400 DCV/B-L (Systemair) obsahuje filtr 
t�ídy M7 na p�ívodu,  filtr t�ídy G3 na odvodu, elektrický oh�íva�, radiální ventilátory. 
Dále je vzduchotechnická jednotka vybavena rota�ním vým�níkem zp�tného získávání 
tepla. Jednotka je umíst�na na záv�sném rámu umíst�ném na st�n� ve strojovn�       
1000 mm nad podlahou. Objemový pr�tok vzduchu je 240 m3/h. 

P�ed vzduchotechnickou jednotkou je obslužný prostor. Sání i odvod je odvedeno 
na st�echu. Jednotka je dopravována do strojovny jako jeden kompaktní prvek. 

 

Obr. 58: Navržená kompaktní jednotka [16] 
 

Protokol s návrhem kompaktní jednotky se nachází v p�íloze P7. 

 

4.6 Potrubní fancoil pro squash 

Na zjišt�né tepelné ztráty a zisky bude p�edb�žn� navržena velikost a výkonový 
stupe� fancoilu. Vzduchový, topný a chladící výkon bude snížen vlivem externích 
tlakových ztrát zp�sobených potrubním rozvodem a p�íslušenstvím. 
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Obr. 59: Potrubní fancoily Gea [17]  
 

P�edb�žn� navržena potrubní jednotka GEA MPower – GEKO ve �ty�trubkovém 
provedení (velikost 2, stupe� 2, výkonová �ada 1). Objemový pr�tok vzduchu je 925 
m3/h. Z fancoilu povedou symetricky dv� odvodní a dv� p�ívodní potrubí. 

Tab. 43: Tlaková ztráta potrubí 
u V L v´ S d´ AxB d v R � Z Z+R*L 
 - m3/h m m/s m2 m m m m/s Pa/m  - Pa Pa 
1 463 2,3 4,0 0,032 0,202  - 0,200 4,09 1,05 0,9 9,05 11,41 
2 463 4,1 4,0 0,032 0,202  - 0,200 4,09 1,05 1,2 12,07 16,37 

          Celkem 27,78 

 

Obr. 60: P�ipojení potrubního fancoilu na potrubí 
 

Distribu�ními prvky pro p�ívod i odvod vzduchu budou obdélníkové vyústky. 
Jejich tlaková ztráta, která vychází z efektivní rychlosti, je stejná jako u již navržených 
vyústek v kapitole o distribuci vzduchu. Pro p�ívodní i odvodní vyústku �iní tlaková 
ztráta 2 Pa. Tlaková ztráta potrubí s distribu�ními elementy je tedy p�ibližn� 32 Pa. 

K celkové externí tlakové ztrát� musíme p�ipo�ítat tlakové ztráty p�íslušenství 
fancoilu. Jedná se o sací komoru se dv�ma nástavci pro p�ipojení potrubí a tlakovou 
ztrátu jednotky kompakt se dv�ma výfukovými nástavci. Tím se sníží pr�tok vzduchu. 
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Obr. 61: Snížení pr�toku vzduchu vlivem tlakových ztrát 

 

PaZZZZ skp 67152032 =++=++=  

Zp..............................................................tl. ztráta potrubí a vyústek [Pa] 
Zk..............................................................tl. ztráta jednotky kompakt (2x DN 200) [Pa] 
Zs ..............................................................tl. ztráta sací komory (2x DN 200) [Pa] 
 

Vlivem externí tlakové ztráty se snížil pr�tok vzduchu na 810 m3/h. Tím je snížen 
i základní chladící a topný výkon. 

Parametry navrženého fancoil GEA MPower – GEKO ve �ty�trubkovém 
provedení (velikost 2, stupe� 2, výkonová �ada 1): 

VFCU = 810 m3/h (stupe� 2) 

fk = 0,75 (pro teplotu vstupního vzduchu 24 ºC a chladící vodu 7/13 ºC) 

QchFCU = 3,1 kW  

fk = 1,0 (pro teplotu vstupního vzduchu 18 ºC a topnou vodu 70/50 ºC) 

QtFCU = 3,5 kW 

P = 194 W 

Rozm�r : 1220 x 1060 x 295 mm 

Hmotnost : 61,8 kg 

Vp .............................................................pr�tok vzduchu 
fk...............................................................korek�ní �initel chladícího/topného výkonu 
QchFCU .......................................................maximální chladící výkon (stupe� 1) 
QtFCU.........................................................maximální topný výkon (stupe� 1) 
P ...............................................................p�íkon ventilátoru 
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Tab. 44: Akustické vlastnosti 
Hladina akustického výkonu [dB] 

St�ední oktávová frekvence [Hz] 
Stupe� 
otá�ek 

Bod 
m��ení 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Sou�tová 
hladina 

sání 53 56 53 48 43 38 26 59 59 
výdech 51 56 55 52 48 43 31 60 60 2 
sk�í� 44 48 45 36 30 25 12 51 51 

 

Letní období: 

Teplota p�ivád�ného vzduchu pro pokrytí tepelné zát�že: 

C
Vc

Q
tit

FCU

Z
p °=

⋅⋅
−=

⋅⋅
−= 9,16

3600
810

10102,1

1929
24

ρ
 

ti................................................................teplota vzduchu v interiéru [ºC] 
Qz .............................................................tepelná zát�ž interiéru [W] 
VFCU .........................................................objem p�ivád�ného vzduchu fancoilem [m3/h] 
� ...............................................................hustota vzduchu [kg/m3] 
c................................................................m�rná tepelná kapacita vzduchu [J/(kg.K)] 

 

Pot�ebný chladící výkon fancoilu (s odvlh�ením vzduchu). 

( ) ( ) kWhhVQ piFCUch 2,37,414,532,1
3600
810 =−⋅⋅=−⋅⋅= ρ  

VFCU .........................................................objem p�ivád�ného vzduchu fancoilem [m3/h] 
� ...............................................................hustota vzduchu [kg/m3] 
hi...............................................................entalpie interiérového vzduchu [kJ/kg s.v.] 
he ..............................................................entalpie vyfukovaného vzduchu [kJ/kg s.v.] 
 

Navržený fancoil je se svým výkonem 3,5 kW dosta�ující pro klimatizaci prostoru. 
Výkonová rezerva 0,3 kW umožní pokrýt možnou navýšenou tepelnou zát�ž vlivem 
nasávání p�ívodního vzduchu z exteriéru o vyšší teplot� než uvažovaných 40 ºC. 

Zimní období: 

 V zimním období bude teplovzdušné vytáp�ní zajiš�ovat vzduchotechnická 
jednotka. Pokud prostor nebude obsazen osobami, m�že být její provoz nahrazen 
fancoilem, který pracuje pouze s ob�hovým vzduchem. 

Teplota vzduchu p�ivád�ného ze vzduchotechnické jednotky: 

C
Vc

Q
tit

p

T
p °=

⋅⋅
+=

⋅⋅
+= 1,22

3600
120

10102,1

335
18

ρ
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ti................................................................teplota vzduchu v interiéru [ºC] 
QT .............................................................tepelná ztráta interiéru [W] 
Vp .............................................................objem p�ivád�ného vzduchu jednotkou [m3/h] 
� ...............................................................hustota vzduchu [kg/m3] 
c................................................................m�rná tepelná kapacita vzduchu [J/(kg.K)] 
 

P�ívodní vyústky pro potrubní fancoil: 

Pro distribuci p�ivád�ného vzduchu z potrubního fancoily jsou použity dv� 
obdélníkové vyústky nastavené stejn� jako vyústka ze vzduchotechnické jednotky, tedy 
pod úhlem 45 º. Objem vzduchu p�ivád�ný jednou vyústkou je 405 m3/h. 

Navrženým distribu�ním prvkem je nastavitelné obdélníková vyústka VNM-2A od 
firmy Mandík  rozm�rech 420 x 320 mm. Efektivní plocha je 0,0764 m2. �elní 
vodorovné lamely budou nastaveny pod úhlem 45 º. Návrh byl proveden tak, aby se 
rychlost proud�ní vzduchu v pobytové zón� pohybovala pod 0,3 m/s. 

 sm
S
V

v
ef

ef /47,1
0764,0

3600/405 ===  

vef .............................................................efektivní rychlost [m/s] 
V...............................................................objemový pr�tok [m3/s] 
Sef .............................................................efektivní plocha [m2] 

 

Obr. 62: Akustické výkony a tlakové ztráty 
Lw= 15 dB/A 

�p= 2 Pa 

Lw ............................................................. hladina akustického výkonu 
�p .............................................................tlaková ztráta 
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Obr. 63: Rychlost proud�ní v pobytové zón� 
 

Rychlost proud�ní se pohybuje pod 0,3 m/s. Tím je zajišt�na dostate�ná vým�na 
vzduchu, ale nedochází k nep�íjemnému pr�vanu, který by zp�sobily v�tší rychlosti. 

Odvodní vyústky pro potrubní fancoil: 

Odvod vzduchu je zajiš�ován dv�ma obdélníkovými vyústkami umíst�nými v horní 
�ásti st�ny sousedící se strojovnou. Objem odvád�ného vzduchu jednou vyústkou je 405 
m3/h. Navržena vyústka VNM1 420 x 320 mm. Efektivní plocha je Sef = 0,0974 m2.  

sm
S
V

v
ef

ef /19,1
0974,0

3600/405 ===  

vef .............................................................efektivní rychlost [m/s] 
V...............................................................objemový pr�tok [m3/s] 
Sef .............................................................efektivní plocha [m2] 

 

Obr. 64: Akustický výkon a tlaková ztráta 
 

Lw= 17 dB/A 

�p= 2,0 Pa 
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4.7 Úpravy vzduchu 

Zimní období 

 

Obr. 65: Úprava vzduchu pro squash v zimním období 
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ti= 18 ºC ...................................................teplota vzduchu v interiéru 
�i= 30 %...................................................relativní vlhkost vzduchu v interiéru 
te= -15 ºC ..................................................teplota vzduchu v exteriéru 
to= -8,3 ºC.................................................teplota vzduchu za rekuperátorem na odvodu 
tzzt= 11,7 ºC ..............................................teplota vzduchu za rekuperátorem na p�ívodu 
tp= 22,1 ºC ................................................teplota vzduchu p�ivád�ného do místnosti 
�xzzt= 2,0 g/kg .........................................vodní zisky rekuperace 
�x= 1,7 g/kg ............................................vodní zisky interiéru 
�hzzt= 32 kJ/kg.........................................rozdíl entalpií 
 

Vzduch z místnosti o teplot� ti je odvád�n p�es rota�ní rekuperátor s ú�inností      
81 %, ve kterém odevzdává teplo. Tímto teplem je oh�íván vzduch p�ivád�ný 
z exteriéru. P�edání vlhkosti v rekuperátoru zajiš�uje kondenzace na stran� odvád�ného 
(interiérového) vzduchu a výpar na stran� p�ivád�ného (exteriérového) vzduchu. Za 
rota�ním rekuperátorem je vzduch doh�íván oh�íva�em na teplotu vzduchu p�ivád�nou 
do místnosti. Vodní zisky z rekuperace a vodní zisky interiéru zajistí vlhkost vzduchu 
vyšší než požadovaných 30 %. 

Nár�st m�rné vlhkosti v interiéru: 
 

kgg
V

M
x

p

w /7,1
2402,1

500 =
⋅

=
⋅

=∆
ρ

 

Mw ............................................................vodní zisky interiéru [g/h] 
Vp .............................................................objem p�ivád�ného vzduchu [m3/h] 
� ...............................................................hustota vzduchu [kg/m3] 
 
Teplota za rota�ním rekuperátorem s ú�inností 81% na odvodu: 

( ) ( )( ) Ctttt iezzteo °−=−−⋅−=−⋅−= 3,8152081,020η  


zzt ............................................................ú�innost rekuperátoru [-] 
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Letní období 

 

Obr. 66: Úprava vzduchu pro squash v letním období 
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ti= 24 ºC ...................................................teplota vzduchu v interiéru 
�i= 60 %...................................................relativní vlhkost vzduchu v interiéru 
te= 30 ºC ...................................................teplota vzduchu v exteriéru 
he= 56 kJ/kg..............................................entalpie vzduchu v exteriéru 
hi= 53,4 kJ/kg ...........................................entalpie vzduchu v interiéru 
he= 41,7 kJ/kg...........................................entalpie vzduchu p�ivád�ného fancoilem 
tr= 10 ºC....................................................st�ední teplota chladi�e 
tzzt= 25,1 ºC ..............................................teplota vzduchu za rekuperátorem na p�ívodu 
tp-fcu= 16,9 ºC............................................výfuková teplota z fancoilu 
�xfcu= 1,7 g/kg .........................................kondenzace ve fancoilech 
�x= 1,7 g/kg ............................................vodní zisky interiéru 
 
Nár�st m�rné vlhkosti v interiéru: 

kgg
V
M

x
p

w /6,1
2,11800

3480 =
⋅

=
⋅

=∆
ρ

 

Mw ............................................................vodní zisky interiéru [g/h] 
Vp .............................................................objem p�ivád�ného vzduchu [m3/h] 
� ...............................................................hustota vzduchu [kg/m3] 
 
Teplota za rota�ním rekuperátorem s ú�inností 81% na p�ívodu: 

( ) ( ) Ctttt iezztetzz °=−⋅−=−⋅−= 1,25243081,030η  


zzt ............................................................ú�innost rekuperátoru [-] 
 

Vzduch nasávaný z exteriéru je ochlazován odvád�ným vzduchem v rota�ním 
vým�níku s ú�inností 81 %. Vzduch v místnosti je ochlazován a odvlh�ován cirkulací 
ve fancoilu. Díky odvlh�ení vzduchu ve fancoilu nebude p�ekro�ena maximální 
p�ípustná relativní vlhkost 60%. 
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4.8 Útlum hluku 
Tab. 45: Potrubní fancoil (výtlak) – ší�ení hluku od ventilátoru do místnosti 

OZN 
ŠÍ�ENÍ HLUKU OD 
VENTILÁTORU 
DO MÍSTNOSTI 

Hladiny akustického tlaku a výkonu a útlumy v 
oktávových pásmech 

  frekvence (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 sou�tová 
hladina 

Lvv Hluk ventilátoru                   

Lvv 
Hladina akustického výkonu 
zdroje 1 51,0 56,0 55,0 52,0 48,0 43,0 39,0 31,0 60,4 

                      
Dp P�irozený útlum                   

  Oblouky (1x) 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0   

  Rovné potrubí (0,5 m) 0,0 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1   

  Útlum koncovým odrazem 12,1 7,1 3,3 1,2 0,3 0,1 0,0 0,0   

  Ohebné p�ipojovací potrubí 
(1,5 m) 16,1 18,2 43,0 34,2 34,2 45,9 29,1 17,9   

Lv1 
Hladina akustického výkonu 
ve vyústce 22,8 30,4 8,5 15,4 11,4 0,0 6,8 10,0 31,3 

                      

Lvy 
Hladina akustického výkonu 
vyústky                 15 

K Korekce na po�et vyústek         po�et vyústek: 2 3 

Ls 
Hladina akustického výkonu 
všech vyústek                 34 

Q sm�rový �initel                 4 

r vzdálenost od vyústky k 
poslucha�i                 4,9 

A pohltivá plocha místnosti         376 pohltivost 0,1 38 

Lso 
Hladina akustického tlaku v 
míst� poslucha�e                 25 

Lp,A P�edepsaná hodnota hladiny 
akustického tlaku v místnosti                 50 

 

Hladina akustického tlaku byla posouzena v míst� poslucha�e pod vyústkou na 
výtla�ném potrubí v prostoru pro squash. Použito zvukov� izola�ní ohebné potrubí 
Connectdec od firmy Multivac. 
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Tab. 46: Potrubní fancoil (sání) – ší�ení hluku od ventilátoru do místnosti 

OZN 
ŠÍ�ENÍ HLUKU OD 
VENTILÁTORU 
DO MÍSTNOSTI 

Hladiny akustického tlaku a výkonu a útlumy v 
oktávových pásmech 

  frekvence (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 sou�tová 
hladina 

Lvv Hluk ventilátoru                   

Lvv 
Hladina akustického výkonu 
zdroje 1 53,0 56,0 53,0 48,0 43,0 38,0 34,0 25,0 59,5 

                      
Dp P�irozený útlum                   

  Oblouky (1x) 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0   

  Rovné potrubí (2 m) 1,2 1,2 0,9 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4   

  Útlum koncovým odrazem 12,1 7,1 3,3 1,2 0,3 0,1 0,0 0,0   

  Ohebné p�ipojovací potrubí 
(1,5 m) 16,1 18,2 43,0 34,2 34,2 45,9 29,1 17,9   

Lv1 
Hladina akustického výkonu 
ve vyústce 23,6 29,5 5,8 11,0 6,1 0,0 1,5 3,7 30,6 

                      

Lvy 
Hladina akustického výkonu 
vyústky                 17 

K Korekce na po�et vyústek         po�et vyústek: 2 3 

Ls 
Hladina akustického výkonu 
všech vyústek                 34 

Q sm�rový �initel                 8 

r vzdálenost od vyústky k 
poslucha�i                 4,9 

A pohltivá plocha místnosti         367 pohltivost  0,1 37 

Lso 
Hladina akustického tlaku v 
míst� poslucha�e                 25 

Lp,A P�edepsaná hodnota hladiny 
akustického tlaku v místnosti                 50 

 

Hladina akustického tlaku byla posouzena v míst� poslucha�e pod vyústkou na 
sacím potrubí v prostoru pro squash. Použito zvukov� izola�ní ohebné potrubí 
Connectdec od firmy Multivac. 
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Tab. 47: P�ívod vzduchu (VZT) – ší�ení hluku od ventilátoru do místnosti 

OZN 
ŠÍ�ENÍ HLUKU OD 
VENTILÁTORU 
DO MÍSTNOSTI 

Hladiny akustického tlaku a výkonu a útlumy v 
oktávových pásmech 

  frekvence (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 sou�tová 
hladina 

Lvv Hluk ventilátoru                   

Lvv 
Hladina akustického výkonu 
zdroje 1 49,0 50,0 52,0 55,0 57,0 54,0 47,0 41,0 61,7 

                      
Dp P�irozený útlum                   

  Oblouky (1x) 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0   

  Rovné potrubí (0,5 m) 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1   

  Útlum koncovým odrazem 14,0 8,9 4,5 1,7 0,5 0,2 0,0 0,0   

  Redukce 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0   

  Ohebné p�ipojovací  potrubí    
( 1 m) 10,7 12,1 28,7 22,8 22,8 30,6 19,4 11,9   

Lv1 
Hladina akustického výkonu 
ve vyústce 19,0 23,7 13,6 24,3 26,6 15,1 19,5 21,0 31,2 

                      

Lvy 
Hladina akustického výkonu 
vyústky                 15 

K Korekce na po�et vyústek         po�et vyústek: 2 3 

Ls 
Hladina akustického výkonu 
všech vyústek                 34 

Q sm�rový �initel                 4 

r vzdálenost od vyústky k 
poslucha�i                 4,9 

A pohltivá plocha místnosti         367 pohltivost 0,1 37 

Lso 
Hladina akustického tlaku v 
míst� poslucha�e                 25 

Lp,A P�edepsaná hodnota hladiny 
akustického tlaku v místnosti                 50 

 

Hladina akustického tlaku byla posouzena v míst� poslucha�e pod vyústkou na 
výtla�ném potrubí v prostoru pro squash. Použito zvukov� izola�ní ohebné potrubí 
Connectdec od firmy Multivac. 
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Tab. 48: Odvod vzduchu (VZT) – ší�ení hluku od ventilátoru do místnosti: 

OZN 
ŠÍ�ENÍ HLUKU OD 
VENTILÁTORU 
DO MÍSTNOSTI 

Hladiny akustického tlaku a výkonu a útlumy v 
oktávových pásmech 

  frekvence (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 sou�tová 
hladina 

Lvv Hluk ventilátoru                   

Lvv 
Hladina akustického výkonu 
zdroje 1 44,0 43,0 48,0 47,0 41,0 34,0 22,0 15,0 52,4 

                      
Dp P�irozený útlum                   

  Oblouky (1x) 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0   

  Rovné potrubí (1 m) 0,6 0,6 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2   

  Útlum koncovým odrazem 16,0 10,7 6,0 2,5 0,9 0,2 0,1 0,0   

  Redukce 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0   

  Ohebné p�ipojovací  potrubí  
(1 m) 10,7 12,1 28,7 22,8 22,8 30,6 19,4 11,9   

Lv1 
Hladina akustického výkonu 
ve vyústce 16,7 19,6 12,8 20,4 15,1 0,0 0,0 0,0 24,8 

                      

Lvy 
Hladina akustického výkonu 
vyústky                 20 

K Korekce na po�et vyústek         po�et vyústek: 2 3 

Ls 
Hladina akustického výkonu 
všech vyústek                 29 

Q sm�rový �initel                 4 

r vzdálenost od vyústky k 
poslucha�i                 4,9 

A pohltivá plocha místnosti         367 pohltivost 0,1 37 

Lso 
Hladina akustického tlaku v 
míst� poslucha�e                 20 

Lp,A P�edepsaná hodnota hladiny 
akustického tlaku v místnosti                 50 

 

Hladina akustického tlaku byla posouzena v míst� poslucha�e pod vyústkou na 
sacím potrubí v prostoru pro squash. Použito zvukov� izola�ní ohebné potrubí 
Connectdec od firmy Multivac. 
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Sou�tová hladina p�ívodního potrubí, odvodního potrubí fancoilu a vzduchotechnické 
jednotky: 

( )
( ) dB

L oLsvztpLsvztoLsfcupLsfcu
s

2,3010101010log10

10101010log10
201,0251,0251,0251,0

,1,0,1,0,1,0,1,0

=+++⋅=

=+++⋅=
⋅⋅⋅⋅

⋅⋅⋅⋅

 

Hladiny akustického tlaku: 

Lsfcu,p.........................................................výtla�né potrubí fancoilu [dB] 
Lsfcu,o.........................................................sací potrubí fancoilu [dB] 
Lsvzt,o.........................................................p�ívodní potrubí z jednotky [dB] 
Lsvzt,p.........................................................odvodního potrubí z jednotky [dB] 
 

Maximální povolená hladina akustického tlaku v prostoru pro squash je 50 dB. 
Výsledná sou�tová hladina tomuto limitu vyhoví.  

Tab. 49: P�ívod vzduchu (VZT) – ší�ení hluku od ventilátoru do exteriéru: 

OZN 
ŠÍ�ENÍ HLUKU OD 
VENTILÁTORU 
DO EXTERIÉRU 

Hladiny akustického tlaku a výkonu a útlumy v 
oktávových pásmech 

  frekvence (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 sou�tová 
hladina 

Lvv Hluk ventilátoru                   

Lvv 
Hladina akustického výkonu 
zdroje 1 41,0 47,0 41,0 43,0 37,0 32,0 21,0 10,0 50,1 

                      
Dp P�irozený útlum                   

  Oblouky (1x) 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0   

  Rovné potrubí (4,9 m) 1,1 1,1 0,9 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4   

  Redukce 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0   

  Útlum koncovým odrazem 14,0 8,9 4,5 1,7 0,5 0,2 0,0 0,0   

Lv1 
Hladina akustického výkonu 
ve vyústce 20,9 32,0 30,6 34,7 29,1 23,4 12,6 1,6 38,4 

                      

Q sm�rový �initel                 2 

r vzdálenost od vyústky k 
poslucha�i                 11,3 

Lso 
Hladina akustického tlaku v 
míst� poslucha�e                 9 

Lp,A P�edepsaná hodnota hladiny 
akustického tlaku v exteriéru                 40 

 

Hladina akustického tlaku byla posuzována ve vzdálenosti 2 m od fasády.  
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Tab. 50: P�ívod vzduchu (VZT) – ší�ení hluku od ventilátoru do exteriéru: 

OZN 
ŠÍ�ENÍ HLUKU OD 
VENTILÁTORU 
DO EXTERIÉRU 

Hladiny akustického tlaku a výkonu a útlumy v 
oktávových pásmech 

  frekvence (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 sou�tová 
hladina 

Lvv Hluk ventilátoru                   

Lvv 
Hladina akustického výkonu 
zdroje 1 55,0 59,0 59,0 62,0 64,0 57,0 49,0 44,0 68,2 

                      
Dp P�irozený útlum                   

  Oblouky (1x) 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0   

  Rovné potrubí (4,9 m) 1,1 1,1 0,9 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4   

  Redukce 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0   

  Útlum koncovým odrazem 14,0 8,9 4,5 1,7 0,5 0,2 0,0 0,0   

Lv1 
Hladina akustického výkonu 
ve vyústce 34,9 44,0 48,6 53,7 56,1 48,4 40,6 35,6 59,2 

                      

Q sm�rový �initel                 2 

r vzdálenost od vyústky k 
poslucha�i                 11,3 

Lso 
Hladina akustického tlaku v 
míst� poslucha�e                 30 

Lp,A P�edepsaná hodnota hladiny 
akustického tlaku v exteriéru                 40 

 

Sou�tová hladina p�ívodního a odvodního potrubí: 

( ) ( ) dBL LsoLsp
s 301010log101010log10 301,091,01,01,0 =+⋅=+⋅= ⋅⋅⋅⋅  

Lsp.............................................................hl. akustického tlaku p�ívodního potrubí [dB] 
Lso.............................................................hl. akustického tlaku odvodního potrubí [dB] 
 

Maximální povolená hladina akustického ve venkovním prost�edí pro no�ní dobu  
je 40 dB ve vzdálenosti 2 m od fasády. Výsledná sou�tová hladina tomuto limitu 
vyhoví.  
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5 Studie chlazení 
P�ípravu studené vody pro vzduchotechnická za�ízení zajiš�uje bloková chladící 

jednotka se vzduchem chlazeným kondenzátorem. Umíst�na je na plochá st�eše objektu 
na ocelové konstrukci a p�ístup je možný výlezem z prostoru chodby. Na st�eše se 
nachází poch�zí ocelová lávka, která zajiš�uje p�ístup k obslužnému prostoru 
výrobníku. 

 

 

Obr. 67: Schéma zapojení zdroje chladu p�evzato z [18] 
 

Vstupní údaje : 

Pot�ebný chladící výkon: 

( ) ( ) kWsQQQ FCUchVZTchpotch 6,4917,359,13,,, =⋅+=⋅+=  

Qch,VZT ......................................................chladící výkon VZT jednotek [kW] 
Qch,FCU ......................................................chladící výkon fancoil� [kW] 
s................................................................ sou�initel sou�asnosti [-] 

Nav�žena jednotka Trane CGA – 200 s výkonem 50,9 kW. 

Minimální objem vody v soustav�: 

ltNQV skutch 3,12725,0104,50,min =⋅⋅=⋅⋅=  

Maximální objem vody v soustav�: 

lNQV skutch 509109,50,max =⋅=⋅=  
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Minimální objem zásobníku: 

lVVVZ 3823,127509minmaxmin, =−=−=  

Qch,skut .......................................................chladící výkon výrobníku [kW] 
N...............................................................množství vody na kW výkonu zdroje [l/kW] 
R...............................................................minimální regula�ní stupe� zdroje chladu 
 
Návrh: Trane CGA – 200 
Výkon 50,9 kW 
P�íkon 18,5 kW 
Provozní proud 41,6 A 
Rozb�hový proud 153 A 
Minimální stupe� regulace 25% 
Prtok chladící vody 2 l/s 
Tlaková ztráta výparníku 14 kPa 
Rozm�ry 2200x1050x1230 mm 
Hmotnost 436 kg 
Akustický výkon 80 dB(A) 
Chladivo R407c 
 

Obr. 68: Tlaková ztráta výparníku 
 

Ostatní prvky chladícího okruhu jsou umíst�ny ve strojovn� ve t�etím nadzemním 
podlaží. Prost�ednictvím rozd�lova�e a sb�ra�e je chladící voda rozvád�na do chladi�� 
ve VZT jednotkách a do fancoil�.  

Rozvody chladící vody i jednotlivé komponenty strojovny a armatury jsou 
izolovány tepelnou izolací ze syntetického kau�uku s uzav�enou kom�rkovou 
strukturou. Venkovní rozvody jsou dále opat�eny protimrazovou ochranou ve form� 
topných kabel�.  
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Hladina akustického tlaku posuzujeme v míst� vzdáleném 2 m od líce fasády. 
Vzhledem k tomu, že p�edpokládáme denní provoz výrobníku studené vody, uvažujeme 
mezní hodnotu akustického tlaku 50dB(A). 

Tab. 51: Ší�ení hluku od zdroje chladu do okolního prost�edí 

Ls 
Hladina akustického výkonu 
výrobníku                 80 

Q sm�rový �initel                 2 

r vzdálenost od výrobníku 
k poslucha�i (2 m od fasády)                 14 

Lso 
Hladina akustického tlaku v míst� 
poslucha�e                 49 

Lp,A P�edepsaná hodnota hladiny 
akustického tlaku v exteriéru (den)                 50 

 

  

Obr. 69: Bloková chladící jednotka p�evzat z [19] 
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1 Technická zpráva 

1.1 Úvod 

P�edm�tem této projektové dokumentace je návrh vzduchotechnických za�ízení pro 
Sportovní centrum v obci Nejdek. Projektová dokumentace je provedena na úrovni 
provád�cího projektu. Cílem návrhu za�ízení je zajišt�ní požadovaného stavu vnit�ního 
prost�edí v �ešených prostorech. Podrobný návrh je proveden pro za�ízení �. 1 
(Supermarket a zázemí), za�ízení �. 2 (Bowling) a za�ízení �. 3 (Squash). 

1.1.1 Podklady pro zpracování 
Podkladem pro zpracování dokumentace byly výkresy p�dorys�, �ez� a pohled� 

objektu. P�i výpo�tu tepelných bilancí se vycházelo také ze skladeb jednotlivých 
konstrukcí. Sou�ástí podklad� jsou i p�íslušné zákony, provád�cí vyhlášky a �eské 
technické normy. Jedná se p�edevším o: 

- Na�ízení vlády 272/2011 Sb. O ochran� zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku 
a vibrací 

- �SN 73 0802 - Požární bezpe�nost staveb 

- �SN 73 0872 - ochrana staveb proti ší�ení požáru vzduchotechnickým 
za�ízením 

- �SN 06 0210 – Výpo�et tepelných ztrát budov p�i úst�edním vytáp�ní 

- �SN 73 0548 - Výpo�et tepelné zát�že klimatizovaných prostor�  

- �SN EN 12831 - Tepelné soustavy v budovách - výpo�et tepelného výkonu 

Dále byly pro návrh použity podklady výrobc� vzduchotechnických za�ízení. 
Použity byly katalogy a návrhové programy: 

- Mandík, a.s. 

- Systemair, a.s. 

- Remak, a.s. 

- Gea, a.s. 

- Multi–Vac, s.r.o. 

- Mart, s.r.o. 

1.1.2 Výpo�tové hodnoty klimatických pom�r� 
Objekt se nachází v centrální �ásti obce Nejdek v nadmo�ské výšce 500 m n. m.  

Léto – návrhová teplota 30 ºC, entalpie 56 kJ/kg s.v. 

Zima – návrhová teplota -15 ºC 
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1.1.3 Výpo�tové hodnoty vnit�ního prost�edí 
Výsledná teplota 
(ºC) 

Relativní vlhkost 
(%) Za�ízení 

zima léto zima léto 

Hladina 
akust. tlaku 
(dB/A) 

Supermarket 20 24 min. 30 max. 60 50 
Bowling 20 24 min. 30 max. 60 40 
Squash 18 24 min. 30 max. 60 50 

 

Rychlost proud�ní vzduchu v pobytové zón� se pohybuje v rozmezí 0,1 – 0,25 m/s. 
Maximální hladina akustického tlaku ve venkovním prostoru ve vzdálenosti 2 m od 
fasády je v denní dob� 50 dB/A a v no�ní dob� 40 dB/A. Vzhledem k charakteru 
obsluhovaných prostor� je uvažováno s provozem v no�ní dob�.  

1.2 Základní koncep�ní �ešení 

Nucené v�trání je navrženo pro supermarket se zázemím, bowling a squash. 
Úprava primárního vzduchu je zajiš�ována centrálními jednotkami umíst�nými ve 
strojovnách, které jsou akusticky a požárn� odd�leny od okolních prostor. Za�ízení jsou 
v obsluhovaných prostorech dopln�ny decentrálními jednotkami fancoil, které pracují 
s ob�hovým vzduchem.  

Navržená za�ízení zajiš�ují filtraci, oh�ev, chlazení a odvlh�ování vzduchu. Vlh�ení 
vzduchu není použito. Hygienické místnosti jsou v�trány podtlakov� s p�ívodem 
vzduchu z okolních místností. Jednotky fancoil jsou umíst�ny v místnostech s vyšší 
tepelnou zát�ží, ve kterých je pot�eba dodržet požadovanou teplotu. 

Provoz vzduchotechnických za�ízení je �ízen samostatnými systémy MaR. Výroba 
studené vody je zajiš�ována výrobníkem studené vody umíst�ným na st�eše objektu. 
Za�ízení nutná pro akumulaci a rozvod chladu jsou umíst�na ve strojovn�.  

1.2.1 Hygienické v�trání a klimatizace 
Dávka �erstvého vzduchu na jednu osobu je v prostoru pro supermarket 40 m3/h, 

v bowlingu 60 m3/h a v místnosti pro squash 120 m3/h. 

Množství v�tracího vzduchu pro za�izovací p�edm�ty v hygienických místnostech 
je uvažováno následovn�: 

- 25 m3/h pro umyvadlo 

- 25 m3/h pro šatní sk�í�ku 

- 50 m3/h pro záchodovou mísu 

- 50 m3/h pro výlevku 

- 150 m3/h pro sprchu 

 

Podtlakové v�trání je navrženo v hygienických místnostech s úhradou vzduchu 
z místností šaten, ve skladu drogerie s úhradou vzduchu z vedlejšího skladu a 
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v úklidové místnosti s úhradou vzduchu z p�ilehlé chodby. Místnosti s p�ípojkami jsou 
�ešeny zp�sobem, kdy je vzduch v jedné místnosti p�ivád�n, dve�ními m�ížkami projde 
p�es druhou místnost a je odvád�n ze t�etí místnosti. Ve všech ostatních prostorech je 
v�trání rovnotlaké.  

Použitá t�ída filtrace je t�ídy M5 v centrálních jednotkách pro supermarket a 
bowling a t�ídy M7 v jednotce pro squash. Ve fancoilech jsou použity filtry t�ídy G2. 
Filtrace je ve všech p�ípadech jednostup�ová. Vytáp�ní místností je �áste�n� 
zajiš�ováno centrálními vzduchotechnickými jednotkami a je dopln�no fancoily nebo 
otopnými t�lesy (hygienické místnosti). 

1.2.2 Energetické zdroje 
Elektrická energie je uvažována pro pohon elektromotor� vzduchotechnických 

jednotek a klimatiza�ních za�ízení v�etn� zdroje chladu – soustava 3 + PEN, 50 Hz,   
400 V/230 V. 

Pro oh�ev vzduchu ve vým�nících VZT jednotek a fancoil� je použita topná voda o 
teplot� 70 ºC / 50 ºC. Výrobu teplé vody zajistí profese ÚT. 

Pro chlazení vzduchu ve vým�nících VZT jednotek a fancoil� je použita chladící 
voda a teplot� 7 ºC / 13 ºC. Výrobu studené vody zajistí profese chlazení.  

1.3 Popis technického �ešení 

1.3.1 Koncepce v�tracích a klimatiza�ních za�ízení 
Všechny navržené systémy VZT jsou nízkotlaké. Centrální vzduchotechnické 

jednotky jsou ve vnit�ním provedení. 

Doprava vzduchu je realizována �ty�hranným nebo kruhovým vzduchotechnickým 
potrubím. Tepeln� izolovány jsou ty úseky, kde ve rozdíl teplot v potrubí a okolí vyšší 
než 3 K. Pro umíst�ní VZT jednotek jsou z�ízeny strojovny v 1NP a 3NP. Centrální sání 
a výfuk vzduchu ve strojovnách je realizován na fasádu nebo st�echu objektu. 
Vzduchotechnické jednotky mají dostate�ný obslužný prostor. Výrobník studené vody 
je p�ístupný výlezem na st�echu. 

Navržená klimatiza�ní za�ízení jsou rozd�lena do následujících funk�ních celk�: 

Za�ízení �. 1 – Klimatizace supermarketu s fancoily 

Toto za�ízení obsluhuje supermarket, p�ilehlé sklady, hygienické místnosti a 
kancelá�.  

Teplovzdušné vytáp�ní a klimatizace je zajišt�no centrálním vzduchotechnickým 
systémem dopln�ným fancoily.  

Centrální vzduchotechnická jednotka je složena z jednotlivých komponent�. Na 
p�ívodu obsahuje filtr t�ídy M5, vodní oh�íva�, vodní chladi�, eliminátor kapek a 
ventilátor se spirální sk�íní. Na odvodu obsahuje filtr t�ídy G3 a ventilátor se spirální 
sk�íní. Dále je vzduchotechnická jednotka vybavena deskovým vým�níkem zp�tného 
získávání tepla a eliminátorem kapek, uzavíracími klapkami na stran� exteriéru a 
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pružnými manžetami pro p�ipojení vzduchotechnického potrubí. Jednotka je umíst�na 
na základovém rámu s výškou 300 mm. Jednotky fancoil obsahují filtr t�ídy G2, radiální 
ventilátor a tepelný vým�ník.Jsou zav�šeny ze stropu na záv�sných lištách.  

Vzduchotechnická jednotka je umíst�na ve strojovn� a na servisní stran� je 
obslužný prostor. Sání a výfuk vzduchu je na stran� exteriéru zakon�eno 
protideš�ovými žaluziemi s ochrannou sítí. Jednotka je dopravována do strojovny po 
jednotlivých komorách a následn� sestavena. Strojovna je v�trána odpadním vzduchem 
s jednonásobnou vým�nou. Odvod vzduchu ze strojovny je zajišt�n samo�innou 
klapkou a dopln�n st�novým ventilátorem. 

Distribuce vzduchu je volena shora nahoru. P�ívodní i odvodní distribu�ní prvky 
jsou umíst�ny v podhledu. V supermarketu je vzduch rovnom�rn� p�ivád�n ví�ivými 
vyústkami  v obvodové zón� místnosti a odvád�n je ví�ivými vyústkami v centrální �ásti 
místnosti. Systém distribuce shora nahoru je aplikován i ve všech ostatních místnostech. 

Kazetové fancoily ve �ty�trubkovém provedení jsou umíst�ny v podhledu. Ke 
stropní konstrukci jsou upevn�ny pomocí záv�sných lišt. Jednotky mají zajišt�n odvod 
kondenzátu. Fancoily mají nást�nný ovlada�.  

Systém je navržen jako rovnotlaký vzhledem k ostatním prostor�m. Ovládání a 
regulaci zajistí profese MaR (blíže samostatná kapitola). 

Za�ízení �. 2 – Klimatizace bowlingu s fancoily 

Toto za�ízení obsluhuje bowling. Teplovzdušné vytáp�ní a klimatizace je zajišt�na 
centrálním vzduchovým systémem dopln�ným fancoily.  

Centrální vzduchotechnická jednotka je složena z jednotlivých komponent�. Na 
p�ívodu obsahuje filtr t�ídy M5, vodní oh�íva�, vodní chladi�, eliminátor kapek a 
ventilátor se spirální sk�íní. Na odvodu obsahuje filtr t�ídy G3 a ventilátor se spirální 
sk�íní. Dále je vzduchotechnická jednotka vybavena rota�ním vým�níkem zp�tného 
získávání tepla, uzavíracími klapkami na stran� exteriéru a pružnými manžetami pro 
p�ipojení vzduchotechnického potrubí. Jednotka je umíst�na na základovém rámu 
s výškou 300 mm. Jednotky fancoil obsahují filtr t�ídy G2, radiální ventilátor a tepelný 
vým�ník.Jsou zav�šeny ze stropu na záv�sných lištách.  

Vzduchotechnická jednotka je umíst�na ve strojovn� a na servisní stran� je 
obslužný prostor. Sání a výfuk vzduchu je na stran� exteriéru zakon�eno 
protideš�ovými žaluziemi s ochrannou sítí. Sání vzduchu vyús�uje na fasádu z prostoru 
strojovny a výfuk odpadního vzduchu je odveden na st�echu. Jednotka je dopravována 
do strojovny po jednotlivých komorách a následn� sestavena. Strojovna je v�trána 
odpadním vzduchem s jednonásobnou vým�nou. Odvod vzduchu ze strojovny je 
zajišt�n samo�innou klapkou a dopln�n st�novým ventilátorem. 

Vzduch je p�ivád�n v prostoru baru, stol� a házecí zóny. Pro distribuci vzduchu 
slouží �tvercové anemostaty osazené v podhledu. Pro odvod jsou použity obdélníkové 
vyústky osazené ve zdi, která odd�luje bowling od tribuny. Tato varianta je zvolena, 
protože zubovitý podhled nad bowlingovými drahami není vhodný pro rozvod 
vzduchotechnického potrubí.  

Kazetové fancoily ve �ty�trubkovém provedení jsou umíst�ny v podhledu. Ke 
stropní konstrukci jsou upevn�ny pomocí záv�sných lišt. Jednotky mají zajišt�n odvod 
kondenzátu. Fancoily mají nást�nný ovlada�.  



142 

Systém je navržen jako rovnotlaký. Ovládání a regulaci zajistí profese MaR (blíže 
samostatná kapitola). 

 

 

Za�ízení �. 3 – Teplovzdušné vytáp�ní pro squash s fancoilem 

Toto za�ízení obsluhuje prostor pro squash. Teplovzdušné vytáp�ní je zajišt�no 
kompaktní vzduchotechnickou jednotkou a za�ízení je dopln�no potrubním fancoilem.  

Kompaktní vzduchotechnická jednotka obsahuje filtr t�ídy M7 na p�ívodu,  filtr 
t�ídy G3 na odvodu, elektrický oh�íva�, radiální ventilátory. Dále je vzduchotechnická 
jednotka vybavena rota�ním vým�níkem zp�tného získávání tepla. Jednotka je umíst�na 
na záv�sném rámu umíst�ném na st�n� v technické místnosti 1000 mm nad podlahou. 
Potrubní fancoil obsahuje filtr t�ídy G2, radiální ventilátor a tepelný vým�ník.Je zav�šen 
ze stropu na záv�sných lištách ve strojovn�.  

P�ed vzduchotechnickou jednotkou je obslužný prostor. Sání a výfuk vzduchu je na 
stran� exteriéru zakon�eno protideš�ovými žaluziemi s ochrannou sítí. Sání i odvod je 
odvedeno na st�echu. Jednotka je dopravována jako jeden kompaktní prvek. 

Vzduch je p�ivád�n i odvád�n obdélníkovými vyústkami, které jsou umíst�ny 
v horní �ásti st�ny odd�lující squash od technické místnosti. 

Potrubní fancoil ve �ty�trubkovém provedení je umíst�n v podstropním prostoru. 
Ke stropní konstrukci je upevn�n pomocí záv�sných lišt.  Je zajišt�n odvod 
kondenzátu.Kondenzát. Fancoil má nást�nný ovlada�.  

Systém je navržen jako rovnotlaký. Ovládání a regulaci zajistí profese MaR (blíže 
samostatná kapitola). 

Za�ízení �. 4 – Zdroj chladu 

Pro výrobu studené vody slouží bloková chladící jednotka se vzduchem chlazeným 
kondenzátorem. Zdroj chladu je umíst�n na ocelové konstrukci na ploché st�eše objektu. 
Sou�ástí podp�rné konstrukce je také pochozí ocelový rošt s perforovaným plechem a 
zábradlím, který slouží jako obslužný prostor. P�ístup je možný výlezem z prostoru 
chodby. 

Ostatní prvky okruhu výroby studené vody se nachází ve strojovn� ve t�etím 
nadzemním podlaží. Jedná se o �erpadla, akumula�ní nádobu, rozd�lova�, sb�ra�, 
pojistné za�ízení, za�ízení pro úpravu vody a za�ízení pro filtraci vody.  

Potrubí pro rozvod studené vody v objektu je opat�eno tepelnou izolací ze 
syntetického kau�uku s uzav�enou kom�rkovou strukturou. Protimrazovou ochranu 
v exteriéru zajiš�ují topné kabely. 

Studená voda je prost�ednictvím rozd�lova�e a sb�ra�e distribuována do chladi�� 
VZT jednotek a fancoil�.  

1.4 Nároky na energie   

Energie nutné k zajišt�ní chodu vzduchotechnických za�ízení jsou uvedeny 
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v tabulce za�ízení. Vychází se z elektrických p�íkon�, rozb�hových proud� a výkon� 
tepelných vým�ník�  

1.5 M��ení a regulace 

Navržené systémy VZT budou �ízeny a regulovány samostatným systémem m��ení 
a regulace – profese MaR: 

- ovládání chodu ventilátor�, silové napájení ovládaných za�ízení 

- regulace teploty vzduchu �ízením výkonu vodních vým�ník� – vle�ná regulace 
(sm�šování) 

- umíst�ní teplotních �idel dle požadavku 

- protimrazová ochrana deskového vým�níku nastavováním obtokové klapky 

- ovládání uzavíracích klapek na jednotce v�etn� dodání servopohon� 

- protimrazová ochrana teplovodního vým�níku – m��ení na stran� vody i 
vzduchu. P�i poklesu teploty: 1) vypnutí ventilátoru, 2) uzav�ení klapek,          
3) otev�ení t�ícestného ventilu, 4) spušt�ní �erpadla 

- signalizace bezporuchového chodu ventilátor� pomocí diferen�ního sníma�e 
tlaku 

- plynulá regulace výkonu ventilátor� frekven�ními m�ni�i na p�ívodu i odvodu 
vzhledem k zanášení filtr� a možnosti nastavení vzduchového výkonu za�ízení 
podle pot�eby provozu a �asového rozvrhu 

- snímání a signalizace zanesení filtr� 

- poruchová signalizace 

- snímání signalizace chodu, poruchy a zapnutí a vypnutí zdroje chladu 

- signalizace požárních klapek (Z/O) podružná signalizace na panel požárních 
klapek 

- p�ipojení regulace a signalizace stavu všech za�ízení na centrální stanovišt� 

1.6 Nároky na související profese 

1.6.1 Stavební úpravy 
- vyspádování podlahy strojoven sm�rem k podlahové vpusti 

- otvory pro prostupy vzduchovod� v�etn� zapravení a odklizení sut� 

- obložení a dot�sn�ní prostup� VZT 

- z�ízení revizních otvor� pro p�ístup k regula�ním a požárním klapkám 

- z�ízení strojovny v 1 NP 

- z�ízení ocelové konstrukce s pochozí plochou na st�eše pro p�ístup k výrobníku 
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studené vody 

1.6.2 Silnoproud 
- p�ipojení a spínání jednotlivých za�ízení dle platných p�edpis� 

1.6.3 vytáp�ní 
- p�ipojení oh�íva�� centrální VZT jednotky na topnou vodu (v�etn� p�íslušných 

regula�ních armatur) 

1.6.4 chlazení 
- p�ipojení chladi�� fancoil� a VZT jednotek (v�etn� p�íslušných regula�ních 

armatur) 

- p�ipojení výrobníku studené vody (v�etn� p�íslušných regula�ních armatur a 
protimrazové ochrany na potrubí v exteriéru) 

1.6.5  Zdravotní technika 
- odvod kondenzátu z VZT jednotek a fancoil� 

- umíst�ní podlahových vpustí ve strojovnách   

1.7 Protihluková a protiot�esová opat�ení 

Proti ší�ení hluku vzduchotechnickým potrubím jsou osazeny tlumi�e hluku, 
umíst�né na potrubí sm�rem od jednotky do místnosti i od jednotky do venkovního 
prost�edí.Použity jsou kulisové tlumi�e hluku.  

Veškeré to�ivé stroje (jednotky, ventilátory) jsou pružn� uloženy, aby se 
minimalizovalo ší�ení vibrací. Potrubí je k jednotkám p�ipojeno pomocí pružných 
tlumících vložek. Všechny prostupy potrubí stavebními konstrukcemi jsou obloženy a 
dot�sn�ny izolací. Vzduchotechnické potrubí ve strojovnách je opat�eno hlukovou 
izolací. 

1.8 Izolace a nát�ry 

Navrženy jsou tvrzené izolace hlukové, tepelné a protipožární. Izolace jsou 
z minerální vlny na hliníkové folii. Tepelná izolace o tlouš�ce 30 mm je na potrubí, kde 
je rozdíl teplot mezi okolním vzduchem a vzduchem uvnit� potrubí v�tší než 3 K. 
Hlukovou izolací o tlouš�ce 60 mm je opat�eno veškeré potrubí ve strojovnách, aby se 
zabránilo ší�ení hluku z okolí jednotek do potrubních rozvod�. Protipožární izolace má 
tlouš�ku 80 mm. 
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1.9 Protipožární opat�ení 

V místech, kde vzduchotechnické potrubí prochází konstrukcí, která odd�luje 
jednotlivé požární úseky, je umíst�na požární klapka. Pokud není klapka umíst�na 
p�ímo v požárn� d�lící konstrukci, je �ást potrubí od požárn� d�lící konstrukce 
k požární klapce opat�ena protipožární izolací. Použita je minerální vlna o tlouš�ce 80 
mm na hliníkové folii 

1.10 Montáž, provoz, údržba a obsluha za�ízení 

- Rozpis vzduchotechnického potrubí pro výrobní a montážní ú�ely je proveden 
realiza�ní firmou. 

- Montáž vzduchotechnického potrubí se provádí p�ed ostatními instalacemi 
z d�vodu prostorových nárok�. 

- P�i osazování regula�ních a požárních klapek je zajišt�n p�ístupový prostor pro 
následné revize. 

- Montáž vzduchotechnických za�ízení zajiš�uje odborná montážní firma podle 
montážních p�edpis� jednotlivých prvk�. 

- Vzduchotechnické jednotky mají podložky z rýhované gumy. 

- Prvky v exteriéru musí umožnit použití povrchových úprav pro spln�ní 
architektonického �ešení. 

- P�i montáži jsou dodržována bezpe�nostní opat�ení podle platných p�edpis�. 

- Po montáži musí být všechna za�ízení vyzkoušena a zaregulována. 

- Zaregulování probíhá sou�asn� s profesí MaR. 

- Uživatel je seznámen funkcí, provozem a údržbou za�ízení. 

- Vzduchotechnická za�ízení obsluhují pouze �ádn� zaškolení pracovníci dle 
provozních p�edpis�. 

- Požadavky pro bezpe�nou práci jsou uvedeny v provozním �ádu.  

- Vypracování provozního �ádu a zaškolení obsluhy zajiš�uje dodavatel. 

- Vzduchotechnická za�ízení jsou pravideln� kontrolována, �išt�na a udržována 
v provozuschopném stavu.  

-  Za�ízení musí mít dostate�ný a snadno p�ístupný obslužný prostor 

- O kontrolách a údržb� musí být veden záznam. Jejich frekvence je stanovena 
provozním �ádem, který zajistí dodavatel. 

- Vým�na prvk� vzduchotechnických za�ízení a následné nakládání s nimi bude 
provád�no podle p�edpis� jednotlivých výrobk�. 

- �ízení a regulace za�ízení je zajišt�no samostatným systémem MaR. 

- Údržbu a kontrolu za�ízení zajiš�ují zaškolení technici sportovního centra. 
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1.11 Záv�r 

Vzduchotechnické za�ízení je navrženo tak, aby celoro�n� zajistilo požadovaný 
stav a kvalitu vnit�ního prost�edí obsluhovaných prostor. Zohledn�ny jsou také provozní 
a ekonomické aspekty. 
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2 Tabulka místností 
Tabulka místností údaje o místnosti paramety v�trání 
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�.m. název místnosti m2 m m3   x/h m3/h m3/h 
         
Za�ízení �. 1: Klimatizace supermarketu a zázemí s fancoily 
102 supermarket 683,7 3,0 2051,1 133 2,6 5320 5320 
103 sklad 86,2 3,0 258,6   1,2 300 250 
104 sklad drogerie 12,2 3,0 36,6   2,7   50 
105 vykládací p. 65,3 3,0 195,9   1,0 200 200 
108 chodba 6,8 3,0 20,4   2,5 50   
109 kancelá� 12,9 3,0 38,7 4 4,1 160 160 
110 denní místnost 15,1 3,0 45,3 4 3,5 160 160 
112 šatna ženy 9,6 2,8 28,8   7,8 225   
113 WC, sprcha ženy 5,3 2,8 14,8   15,2   225 
114 úklidová místnost 4,6 2,8 13,8   3,6   50 
115 šatna muži 6,6 2,8 19,8   11,4 225   
116 WC, sprcha muži 5,2 2,8 14,6   15,4   225 
117 p�ípojky 3,9 3,0 11,7   4,2     
118 p�ípojky 7,8 3,0 23,4   2,1 50   
119 p�ípojky 3,2 3,0 9,6   5,2   50 
      6690 6690 
         
za�ízení �. 2: Klimatizace bowlingu s fancoily 
306 Bowling 230,4 3 691,2 30 2,6 1800 1800 
         
za�ízení �. 3: Teplovzdušné vytáp�ní pro squash s fancoilem 
219 squash 63,4 7,3502 466 2 0,52 240 240 

 

Tepelné bilance 
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át
�

ž 

vl
h.

 Z
át
�ž

 

za�ízení kW kW kg/h 
z. �. 1: Supermarket 15 21,8 15,9 
z. �. 2: Bowling 3,9 7,2 3,5 
z. �. 3: Squash 0,3 1,9 0,5 
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3 Tabulka za�ízení 
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4 Položková specifikace 

Za�ízení 1: Supermarket a zázemí 
1.1 VZT jednotka a decentrální za�ízení 

1.1.1. Sestavná vzduchotechnická jednotka ve vnit�ním provedení, 6300 x 1150 
x 2330 mm, 1599 kg, objemový pr�tok vzduchu 6690 m3/h, radiální 
ventilátory se spirální sk�íní, vodní oh�íva�, vodní chladi� s eliminátorem 
kapek a odvodem kondenzátu, deskový vým�ník zp�tného získávání tepla 
s eliminátorem kapek na odvodu a s odvodem kondenzátu, filtr t�ídy M5 
na p�ívodu, filtr t�ídy G3 na odvodu, uzavírací klapky na stran� exteriéru, 
pružné manžety pro napojení potrubí, základový rám výšky 300 mm, 1 ks 

1.1.2. Kazetový fancoil, 4-trubkové provedení, 906 x 906 x 346 mm, 46 kg, 
chladící výkon 2,8 kW, topný výkon 4,5 kW, objemový pr�tok vzduchu 
770 m3/h, filtr t�ídy G2, 10 ks 

1.1.3. Dve�ní clona s elektrickém oh�evem, 1960 x 350 x 225 mm, 32 kg, dosah 
2,5 m, topný výkon 12 kW, objemový pr�tok vzduchu 2800m3/h, 1 ks 

1.1.4. Ventilátor pro zapušt�nou montáž DN 200, p�íkon 50 W, nap�tí 
230V/50Hz, proud 0,25 A, hmotnost 3,9 kg, 1 ks 

1.2 Koncové elementy pro p�ívod vzduchu 

1.2.1. Ví�ivá výus� 400 x 400 mm, p�ipojovací sk�í�, nastavitelné lamely, 20 ks 

1.2.2. �tvercový anemostat 400 x400 mm, p�ipojovací sk�í�, pevné lamely, 1 ks 

1.2.3. �tvercový anemostat 300 x 300 mm, p�ipojovací sk�í�, pevné lamely,3 ks 

1.2.4. �tvercový anemostat 300 x 300 mm, p�ipojovací sk�í�, pevné lamely, 
výfuk vzduchu do t�í sm�r�, 2 ks 

1.2.5. Talí�ový ventil, jmenovitý rozm�r 100 mm, 2 ks 

1.2.6. Talí�ový ventil, jmenovitý rozm�r 200 mm, 1 ks 

1.3 Koncové elementy pro odvod vzduchu 

1.3.1. Ví�ivá výus� 600 x 600 mm, p�ipojovací sk�í�, nastavitelné lamely, 8 ks 

1.3.2. �tvercový anemostat 400 x400 mm, p�ipojovací sk�í�, pevné lamely, 1 ks 

1.3.3. �tvercový anemostat 300 x300 mm, p�ipojovací sk�í�, pevné lamely, 3 ks 

1.3.4. �tvercový anemostat 300 x300 mm, p�ipojovací sk�í�, pevné lamely, 
provedení U, 2 ks 

1.3.5. Talí�ový ventil, jmenovitý rozm�r 200 mm, 2 ks 

1.3.6. Talí�ový ventil, jmenovitý rozm�r 100 mm, 4 ks 

1.4 Tlumi�e hluku 

1.4.1. Kulisový tlumi� hluku 1100 x 710 x 2000 mm, 4 kulisy o ší�ce 100 mm, 
1 ks 



150 

1.4.2. Kulisový tlumi� hluku 1100 x 710 x 2000 mm, 4 kulisy o ší�ce 100 mm, 
1 ks 

1.4.3. Kulisový tlumi� hluku 1500 x 500 x 1000 mm, 6 kulis o ší�ce 100 mm,  
1 ks 

1.4.4. Kulisový tlumi� hluku 1500 x 500 x 750 mm, 6 kulis o ší�ce 100 mm, 
1 ks 

1.4.5. Kulisový tlumi� hluku 1100 x 710 x 2000 mm, 4 kulisy o ší�ce 100 mm, 
1 ks 

1.5 Požární klapky 

1.5.1. Požární klapka 1250 x 500 mm, servopohon, 3 ks 

1.5.2. Požární klapka 355 x 355 mm, servopohon, 1 ks 

1.6 Regula�ní klapky 

1.6.1. Regula�ní klapka 800 x 400 mm, ru�ní ovládání, 2 ks 

1.6.2. Regula�ní klapka 355 x 355 mm, ru�ní ovládání, 1 ks 

1.6.3. Regula�ní klapka 355 x 500 mm, ru�ní ovládání, 1 ks 

1.6.4. Regula�ní klapka 250 x 255 mm, ru�ní ovládání, 1 ks 

1.6.5. Regula�ní klapka 200 x 315 mm, ru�ní ovládání, 1 ks 

1.6.6. Regula�ní klapka 280 x 355 mm, ru�ní ovládání, 1 ks 

1.6.7. Regula�ní klapka 280 x 250 mm, ru�ní ovládání, 1 ks 

1.7 Koncové elementy v exteriéru 

1.7.1. Protideš�ová žaluzie 1000 x 1000 mm, ochranná sí�, 1 ks 

1.7.2. Protideš�ová žaluzie 1600 x 630 mm, ochranná sí�, 1 ks 

1.7.3. Samo�inná klapka 240 x 240 mm, 1 ks 

1.8 Dve�ní m�ížky 

1.8.1. Dve�ní m�ížka 525 x 325 mm, 3 ks 

1.8.2. Dve�ní m�ížka 415 x 125 mm, 5 ks 

1.9 �ty�hranné potrubí 

1.9.1. �ty�hranné potrubí do obvodu 4460 mm, 8 m / 100 % tvarovek 

1.9.2. �ty�hranné potrubí do obvodu 3500 mm, 43 m / 45 % tvarovek 

1.9.3. �ty�hranné potrubí do obvodu 2630 mm, 57 m / 20 % tvarovek 

1.9.4. �ty�hranné potrubí do obvodu 1890 mm, 21 m / 10 % tvarovek 

1.9.5. �ty�hranné potrubí do obvodu 1500 mm, 42 m / 20 % tvarovek 

1.9.6. �ty�hranné potrubí do obvodu 1050 mm, 45 m / 15 % tvarovek 

1.10 Spiro potrubí 

1.10.1. Spiro potrubí, pr�m�r 100 mm, 4,5 m / 10 % tvarovek 
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1.11 Ohebné potrubí 

1.11.1. Protihlukové ohebné potrubí, pr�m�r 250 mm, 11 m 

1.11.1. Protihlukové ohebné potrubí, pr�m�r 200 mm, 22 m 

1.11.2. Protihlukové ohebné potrubí, pr�m�r 160 mm, 8 m 

1.11.3. Protihlukové ohebné potrubí, pr�m�r 100 mm, 7 m 

Za�ízení 2: Bowling 
2.1 VZT jednotka a decentrální za�ízení 

2.1.1. Sestavná vzduchotechnická jednotka ve vnit�ním provedení, 3450 x 950 
x 1500 mm, 706 kg, objemový pr�tok vzduchu 1800 m3/h, radiální 
ventilátory se spirální sk�íní, vodní oh�íva�, vodní chladi� s eliminátorem 
kapek a odvodem kondenzátu, rota�ní vým�ník zp�tného získávání tepla, 
filtr t�ídy M5 na p�ívodu, filtr t�ídy G3 na odvodu, uzavírací klapky na 
stran� exteriéru, pružné manžety pro napojení potrubí, základový rám 
výšky 300 mm, 1 ks 

2.1.2. Kazetový fancoil, 4-trubkové provedení, 906x906x346 mm, 46 kg, 
chladící výkon 2,8 kW, topný výkon 4,5 kW, objemový pr�tok vzduchu 
770 m3/h, filtr t�ídy G2, 10 ks 

2.1.3. Ventilátor pro zapušt�nou montáž DN 200, p�íkon 50 W, nap�tí 
230V/50Hz, proud 0,25 A, hmotnost 3,9 kg, 1 ks 

2.2 Koncové elementy pro p�ívod vzduchu 

2.2.1. �tvercový anemostat 400 x400 mm, p�ipojovací sk�í�, pevné lamely, 6 ks 

2.2.2. Talí�ový ventil, jmenovitý rozm�r 200 mm, 1 ks 

2.3 Koncové elementy pro odvod vzduchu 

2.3.1. Obdélníková vyústka s regulací, 500 x 280 mm, vodorovné lamely, 3 ks 

2.4 Tlumi�e hluku 

2.4.1. Kulisový tlumi� hluku 750x280x2500 mm, 3 kulisy o ší�ce 100 mm, 1ks 

2.4.2. Kulisový tlumi� hluku 700x400x1000 mm, 4 kulisy o ší�ce 100 mm, 1ks 

2.4.3. Kulisový tlumi� hluku 750x280x2000 mm, 3 kulisy o ší�ce 100 mm, 1ks 

2.4.4. Kulisový tlumi� hluku 700x400x1000 mm, 4 kulisy o ší�ce 100 mm, 1ks 

2.5 Požární klapky 

2.5.1. Požární klapka 560 x 280 mm, servopohon, 4 ks 

2.6 Regula�ní klapky 

2.6.1. Regula�ní klapka 315 x 280 mm, ru�ní ovládání, 2 ks 

2.7 Koncové elementy v exteriéru 

2.7.1. Protideš�ová žaluzie 710 x 400 mm, ochranná sí�, 1 ks 
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2.7.2. Protideš�ová žaluzie 400 x 800 mm, ochranná sí�, 1 ks 

2.7.3. Samo�inná klapka 240 x 240 mm, 1 ks 

2.8 �ty�hranné potrubí 

2.8.1. �ty�hranné potrubí do obvodu 2630 mm, 9 m / 70 % tvarovek 

2.8.2. �ty�hranné potrubí do obvodu 1890 mm, 77 m / 25 % tvarovek 

2.8.3. �ty�hranné potrubí do obvodu 1500 mm, 15 m / 25 % tvarovek 

2.8.4. �ty�hranné potrubí do obvodu 1050 mm, 19 m / 15 % tvarovek 

2.9 Ohebné potrubí 

2.9.1. Protihlukové ohebné potrubí, pr�m�r 200 mm, 6 m 

Za�ízení 3: Squash 
3.1 VZT jednotka a ostatní za�ízení 

3.1.1. Kompaktní vzduchotechnická jednotka ve vnit�ním provedení pro 
zav�šení na st�nu, 786 x 406 x 800 mm, 56,4 kg, objemový pr�tok 
vzduchu 240 m3/h, radiální ventilátory se spirální sk�íní, elektrický 
oh�íva� s výkonem 1,67 kW, rota�ní vým�ník zp�tného získávání tepla 
s ú�inností 81 %, filtr t�ídy F7 na p�ívodu, filtr t�ídy G3 na odvodu, 1 ks 

3.1.2. Potrubní fancoil, velikost 2, 4-trubkové provedení, 1220 x 1060 x 295 
mm, 62 kg, chladící výkon 3,1 kW, topný výkon 3,5 kW, objemový 
pr�tok vzduchu 810 m3/h, filtr t�ídy G2, 1 ks 

3.2 Koncové elementy pro p�ívod vzduchu 

3.2.1. Obdélníková vyústka s regulací, 420 x 320 mm, vodorovné lamely, 2 ks 

3.2.2. Obdélníková vyústka s regulací, 400 x 200 mm, vodorovné lamely, 1 ks 

3.3 Koncové elementy pro odvod vzduchu 

3.3.1. Obdélníková vyústka, 420 x 320 mm, vodorovné lamely, 2 ks 

3.3.2. Obdélníková vyústka, 400 x 120 mm, vodorovné lamely, 1 ks 

3.4 Koncové elementy v exteriéru 

3.4.1. Protideš�ová žaluzie 200 x 400 mm, ochranná sí�, 2 ks 

3.5 �ty�hranné potrubí 

3.5.1. �ty�hranné potrubí do obvodu 1050 mm, 2 m / 100 % tvarovek 

3.6 Spiro potrubí 

3.6.1. Spiro potrubí, pr�m�r 200 mm, 11 m / 20 % tvarovek 

3.6.2. Spiro potrubí, pr�m�r 160 mm, 2 m / 50 % tvarovek 

3.7 Ohebné potrubí 

3.7.1. Protihlukové ohebné potrubí, pr�m�r 200 mm, 6 m 
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5 Funk�ní (regula�ní) schéma 
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Záv�r 
Výsledkem bakalá�ské práce je návrh a projektová dokumentace 

vzduchotechnických za�ízení pro sportovní centrum. Jednotlivé funk�ní celky byly 
zvoleny s ohledem na charakter provozu.  

V objektu bylo nutné provést i n�které stavební úpravy. V prvním podlaží byla 
zmenšením skladových místností vytvo�ena strojovna vzduchotechniky. V prostoru pro 
bowling byla zrušena okna v míst� drah. Umíst�ní t�chto oken bylo zcela nevhodné. 
Jejich d�sledkem by bylo zna�né zvýšení tepelné zát�že, nevhodné osv�tlení a možnost 
poškození povrchových vrstev drah vlivem slune�ního zá�ení. 

Funkce navržených vzduchotechnických za�ízení je založena na centrální úprav� 
vzduchu nasávaného z exteriéru ve vzduchotechnické jednotce. Tento vzduch je 
distribuován v obsluhovaných prostorech. Pro pokrytí tepelné zát�že v letním a 
tepelných ztrát v zimním období jsou navrženy decentrální jednotky fancoil. Pracují 
pouze  s cirkula�ním vzduchem dané místnosti. Krom� úpravy teploty vzduchu slouží i 
k odvlh�ování vzduchu v letním období. Pro snížení energetické náro�nosti jednotlivých 
za�ízení jsou v centrálních jednotkách umíst�ny vým�níky pro zp�tné získávání tepla. 
Ší�ení hluku od ventilátor� je zabrán�no osazením tlumi�� hluku na potrubí a použitím 
protihlukové izolace na potrubí v prostoru strojoven. 

Navržená za�ízení vyžadují vysokou po�áte�ní investici, ale jejich použitím se sníží 
celková energetická náro�nost budovy, tudíž se vložené náklady postupn� vrátí. Rovn�ž 
bude zajišt�no kvalitní a zdravotn� nezávadné vnit�ní prost�edí. V supermarketu je 
úprava vzduchu nezbytná pro zachování kvality potravin. Bowling a squash vyžadují 
p�íjemné mikroklima pro návšt�vníky.  
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Seznam zkratek 
Zkratky: 

VZT  - vzduchotechnika 

ZTI  - zdravotn� technické instalace 

ZZT  - zp�tné získávání tepla 

MaR  - m��ení a regulace 

VRV  - systém s prom�nným pr�tokem chladiva 

viz.  - odkaz jinam 

obr.  - obrázek 

tab.  - tabulka 

tl.  - tlouš�ka 

FCU  - fancoil 

NP  - nadzemní podlaží 

m.  - místnost 

�.  - �íslo 

IT  - informa�ní technologie 

v.  - vrstva 

tep.  - tepelná 

vlh.  - vlhkostní 

OZN  - ozna�ení  

JV  - jihovýchodní 

SZ  - severozápadní 

SV  - severovýchodní 

Pozn.  - poznámka 
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Seznam symbol� a veli�in 
A [m2] - plocha 

b [m] - ší�ka 

c [J/(kg.K)] - m�rná tepelná kapacita 

 [-] - korekce na �istotu atmosféry 

d [m] - pr�m�r 

D [m3/h] - dávka vzduchu 

E [lx] - intenzita osv�tlení 

f [-] - korek�ní faktor topného / chladícího výkonu  

h [m] - výška 

 [º] - výška slunce nad obzorem 

I [W/m2] - intenzita slune�ní radiace 

l [m] - délka 

L [dB] - hladina akustického tlaku, hladina akustického výkonu 

m [-] - sou�initel zmenšení teplotního kolísání 

n [h-1] - intenzita vým�ny vzduchu 

 [-] - po�et 

p [Pa] - tlak 

P [W] - výkon 

Q [W] - tepelný tok 

r [m] - polom�r 

R [(m2.K)/w] - tepelný odpor 

 [Pa/m] - tlakový spád 

s [-] - stínící sou�initel, sou�initel sou�asnosti 

S [m2] - plocha 

t [K(ºC)] - teplota 

U [W/(m2.K)] - sou�initel prostupu tepla 

v [m/s] - rychlost 

V [m3] - objem 

 [m3/h] - objemový pr�tok 

x [kg/kg s.v.] - m�rná vlhkost 

Z [Pa] - tlaková ztráta 
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� [º] - azimut slunce 

� [-] - rozdíl dvou hodnot 

� [] - sou�initel v�azeného odporu 


 [-] - ú�innost 

 [W/(m/K)] - sou�initel tepelné vodivosti 

� [kg/m3] - objemová hmotnost, hustota 

� [%] - relativní vlhkost 

� [hod] - fázové posunutí  
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P�ílohy 

P.1 Za�ízení 1: Distribu�ní prvky v ostatních místnostech 

 

Sklad (103) – P�ívodní vyústka 
Pro p�ívod vzduchu (300 m3/h) navržen �tvercový anemostat ALCM velikost 400 

v základním provedení. 

 

Obr. 70: Akustický výkon a tlaková ztráta (sklad – p�ívod) 
 

Lw= 25 dB/A 

�p= 13 Pa 

Lw ............................................................. hladina akustického výkonu 
�p .............................................................tlaková ztráta 
 

 
Obr. 71: Rychlost proud�ní v pobytové zón� 
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Rychlost vzduchu v pobytové zón� se pohybuje mezi 0,1-0,15 m/s. 

Sklad (103) – odvodní vyústka 
Pro odvod vzduchu (250 m3/h) navržen �tvercový anemostat ALCM velikost 400 

v základním provedení. 

 

Obr. 72: Akustický výkon a tlaková ztráta 
 

Lw= 15 dB/A 

�p= 6 Pa 

Lw ............................................................. hladina akustického výkonu 
�p .............................................................tlaková ztráta 

 

Vykládací prostor (105) – P�ívodní vyústka 
Pro p�ívod vzduchu (200 m3/h) navržen �tvercový anemostat ALCM velikost 300 

v základním provedení. 
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Obr. 73: Akustický výkon a tlaková ztráta 
 

Lw= 30 dB/A 

�p= 17 Pa 

Lw ............................................................. hladina akustického výkonu 
�p .............................................................tlaková ztráta 
 

 

Obr. 74: Rychlost proud�ní v pobytové zón� 
Rychlost vzduchu v pobytové zón� se pohybuje mezi 0,1-0,15 m/s. 

 

 

Vykládací prostor (105) – odvodní vyústka 
Pro odvod vzduchu (200 m3/h) navržen �tvercový anemostat ALCM velikost 300 

v základním provedení. 
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Obr. 75: Akustický výkon a tlaková ztráta 
 

Lw= 25 dB/A 

�p= 12 Pa 

Lw ............................................................. hladina akustického výkonu 
�p .............................................................tlaková ztráta 

 

Sklad drogerie (104) – odvodní vyústka 
Pro odvod vzduchu (50 m3/h) navržen talí�ový ventil TVOM 100. 

 

Obr. 76: Akustický výkon a tlaková ztráta 
 

Lw= 10 dB/A 

�p= 26 Pa 

Lw ............................................................. hladina akustického výkonu 
�p .............................................................tlaková ztráta 
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Chodba  (108) – p�ívodní vyústka 
Pro p�ívod vzduchu (50 m3/h) navržen talí�ový ventil TVPM 100. 

 

Obr. 77: Akustický výkon a tlaková ztráta 
 

Lw= 15 dB/A 

�p= 25 Pa 

Lw ............................................................. hladina akustického výkonu 
�p .............................................................tlaková ztráta 

 

Kancelá� a denní místnost (109,110) – P�ívodní vyústka 
Pro p�ívod vzduchu (160 m3/h) v t�chto místnostech navržen �tvercový anemostat 

ALCM velikost 300 v provedení U. Provedení U bylo vybráno proto, protože p�i použití 
základního provedení by docházelo k p�ímému odvád�ní �ásti p�ívodního vzduchu. 
Odvodní vyústka bude umíst�na sm�rem, kterým nevychází proud p�ívodního vzduchu. 

 

Obr. 78: Provedení �elní desky anemostatu U [12] 
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Obr. 79: Akustický výkon a tlaková ztráta 
 

Lw= 24 dB/A 

�p= 11 Pa 

Lw ............................................................. hladina akustického výkonu 
�p .............................................................tlaková ztráta 

 
Obr. 80: Rychlost proud�ní v pobytové zón� 

 
Rychlost vzduchu v pobytové zón� se pohybuje kolem 0,15 m/s. 

 

Kancelá� a denní místnost (109,110) – odvodní vyústka 
Pro odvod vzduchu (160 m3/h) navržen �tvercový anemostat ALCM velikost 300 v 

základním provedení.  
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Obr. 81: Akustický výkon a tlaková ztráta 
 

Lw= 26 dB/A 

�p= 8 Pa 

Lw ............................................................. hladina akustického výkonu 
�p .............................................................tlaková ztráta 
 
Úklidová místnost (114) – odvodní vyústka 

Pro odvod vzduchu (50 m3/h) navržen talí�ový ventil TVOM 100. Diagram 
s akustickým výkonem a tlakovou ztrátou je uveden u skladu drogerie (104). 

Lw= 10 dB/A 

�p= 26 Pa 

Lw ............................................................. hladina akustického výkonu 
�p .............................................................tlaková ztráta 
 
Šatny (112,115) – p�ívodní vyústka 

Pro p�ívod vzduchu (225 m3/h) navržen �tvercový anemostat ALCM 300 
v základním provedení. 
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Obr. 82: Akustický výkon a tlaková ztráta 
 

Lw= 35 dB/A 

�p= 22 Pa 

Lw ............................................................. hladina akustického výkonu 
�p .............................................................tlaková ztráta 

 

Obr. 83: Rychlost proud�ní vzduchu v pobytové zón� 
 

Rychlost vzduchu v pobytové zón� se pohybuje mez 0,15 až 0,2 m/s. 

 

Sprchy a WC (113,116) – odvodní vyústka 
Nad WC bude použit pro odvod vzduchu (50 m3/h) talí�ový ventil TVOM 100. 

Diagram s akustickým výkonem a tlakovou ztrátou je uveden u místnosti – sklad 
drogerie (104). 

Lw= 10 dB/A 

�p= 26 Pa 
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Lw ............................................................. hladina akustického výkonu 
�p .............................................................tlaková ztráta 

U sprchy je pro odvod vzduchu (175 m3/h) navržen talí�ový ventil TVOM 200. 

 

Obr. 84: tlaková ztráta a akustický výkon 
 

Lw= 10 dB/A 

�p= 28 Pa 

Lw ............................................................. hladina akustického výkonu 
�p .............................................................tlaková ztráta 
 

P�ípojky (117,118,119) – p�ívodní vyústka 
Pro p�ívod vzduchu (50 m3/h) navržen talí�ový ventil TVPM 100. Diagram 

s akustickým výkonem a tlakovou ztrátou je uveden u chodby (108). 

Lw= 15 dB/A 

�p= 25 Pa 

Lw ............................................................. hladina akustického výkonu 
�p .............................................................tlaková ztráta 
 
P�ípojky (117,118,119) – odvodní vyústka 

Pro odvod vzduchu (50 m3/h) navržen talí�ový ventil TVOM 100. Diagram 
s akustickým výkonem a tlakovou ztrátou je uveden u skladu drogerie (104). 

Lw= 10 dB/A 

�p= 26 Pa 

Lw ............................................................. hladina akustického výkonu 
�p tlaková ztráta
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P.2 Za�ízení 1: Vzduchotechnická jednotka 
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P.3 Za�ízení 1: Tlumi�e hluku 
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P.4 Za�ízení 2: Vzduchotechnická jednotka 
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P.5 Za�ízení 2: Tlumi�e hluku 
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P.6 Za�ízení 2: Tepelná izolace p�ívodního potrubí 
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P.7 Za�ízení 3: Kompaktní vzduchotechnická jednotka 
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