Certifikovaná energetická účinnosť.
Vzduchotechnické jednotky sa vždy pýšia aktuálnymi štítkami energetickej
účinnosti: V súlade s AHU- smernicou 01 pre vzduchotechnické jednotky
nemeckej asociácie výrobcov vzduchotechnických jednotiek alebo podľa
EUROVENT smernice.

Energetická účinnosť: Aktuálne s robatherm
Na požiadanie, robatherm ponúka klasifikáciu energetickej účinnosti v súlade s AHU- smernicou 01
nemeckej asociácie výrobcov alebo štítok o energetickej účinnosti od EUROVENT.
Klasifikácia energetickej účinnosti vzduchotechnických jednotiek (AHU) poskytuje spoľahlivý
ukazovateľ obdobne ako v prípade elektricky ovládaných domácich spotrebičov a zariadení
(chladničky, pračky, atd..), u ktorých boli po mnohých rokoch hodnotené štandardy energetickej
účinnosti a následne boli označené zrozumiteľnými štítkami.

Specific Fan Power SFP hodnota-(špecifický príkon ventilátora) samotne nie je
vhodná pre hodnotenie AHU
SFP hodnota podľa normy STN EN 13779 umožňuje iba čiastočné hodnotenie celkového systému
vetrania a klimatizácie, pretože iba nepriamo hodnotí účinnosť AHU systému. Toto je kvôli tomu, že
SFP hodnota je výrazne ovplyvnená externou tlakovou stratou, ktorá nie je ovplyvnená zariadením
výrobcu a ani nezávisí na kvalite zariadenia.
Specific Fan Power SFPE|1, 2 podľa DIN EN 13779 (STN EN 13779)

určené pre čisté filter a
suché diely.
Plus prídavné hodnoty pre
komponenty podľa DIN
EN 13779
|3 Minimálna požiadavka
podľa nemeckého
predpisu EnEV 2014
(Predpisu pre šetrenie
energií )
|1
|2

Prídavné hodnoty pre komponenty podľa DIN EN 13779

Odporúčané SFP-triedy pre AHU-Systémy podľa DIN EN 13779
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Triedy energetickej účinnosti podľa AHU- smernice 01
Triedy energetickej účinnosti podľa asociácie AHU-výrobcov umožňujú jednoduché dokázateľné
a overiteľné hodnotenie faktorov ktoré výrazne ovplyvňujú energetickú účinnosť. Štítky energetickej
účinnosti poskytujú rýchle a spoľahlivé informácie pre projektantov, inžinierov a operátorov ohľadom
toho, či AHU jednotka je energetický optimalizovaná alebo nie.
Všetky požadované výkonové kategórie energetickej triedy musia byť splnené, aby bol pridelený
štítok účinnosti asociácie AHU –výrobcov.
AHU smernica klasifikuje výkonové kategórie podľa európskej normy DIN EN 13053. Tieto kritéria sú
záväzné. Postup je monitorovaný nemeckou technickou inšpekčnou agentúrou “TÜV-Süd”. Iba
certifikované členské spoločnosti môžu získať štítok asociácie AHU výrobcov.

Dôležité pre priradenie triedy účinnosti
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Triedy rýchlosti vzduchu |4 podľa DIN EN 13053

|4

Rýchlosti sa vzťahujú na
prierez filtra AHU-jednotky.

Triedy spätného získavania tepla|5 podľa DIN EN 13053 Referenčné hodnoty

|5 Triedy definujú kvalitu spätného získavania tepla ,nezávisle ne jeho spôsobe získavania pri vyvážených prietokových množstvách (1:1).
Samostatné uplatnenie koeficientu spätného získavania tepla nie je viac dovolené .
|6 Hodnoty sú na základe výpočtu podľa DIN EN 13053 ako je zobrazené na pravej strane tabuľky vyššie .
|7 Pri prenose tepla (suchý) ηt [%] podľa EN 308 (pre prietok 1:1)
|8 Pri prietokovom množstve vzduchu : qv [m³/s]; prevádzkový príkon pre spätné získavanie tepla HRS : Pel_Aux [W]

Triedy elektrického príkonu podľa DIN EN 13053

|9
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pri statickej tlakovej strate
Δpstat [Pa] a prietoku
vzduchu qv [m³/s]
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Triedy energetickej účinnosti podľa EUROVENT
Podľa postupu EUROVENT, je k dispozícii päť tried energetickej účinnosti (od A do E) .
Toto detailné rozlíšenie umožňuje ľahko rozoznať klasifikáciu.
Na rozdiel od procesu uplatneného u asociácie AHU výrobcov, EUROVENT uplatňuje “postup
kompenzácie”. V tomto prípade nie všetky jednotlivé referenčné hodnoty požadovanej triedy
energetickej účinnosti musia byť splnené. Napríklad, nižší koeficient HRS- spätného získavania tepla
môže byť kompenzovaný lepším (nižším) príkonom jednotky ventilátor- motor.
Kompenzácia významných premenných, rýchlosť vzduchu a tlaková strata HRS ako aj koeficient
spätného získavania tepla HRS je založená na prevode na štandardnú tlakovú stratu. Vyjadrenie tejto
tlakovej straty sa uskutoční na základe požiadavky na primárnu energiu.
V tom prípade, faktor primárnej energie pre elektrickú energiu je prepočítaný 2 násobkom ako je
faktor primárnej energie pre tepelnú energiu.
Rýchlosť vzduchu v svetlom priereze, koeficient spätného získavania tepla (suchého) a tlaková strata
spätného získavania tepla ako aj príkon ventilátorov zostávajú rozhodujúcimi premennými pre
energetickú účinnosť. Avšak vzhľadom na komplexnosť výpočtu, jednotlivo nie sú určujúce pre
zákazníkov.
EUROVENT- Referenčné hodnoty|10 podľa EUROVENT 6/12

Referenčné hodnoty predstavujú základ pre výpočet kompenzačných koeficientov.
V dôsledku možnej kompenzácie špecifické hodnoty jednotky môžu byť nižšie/vyššie ako referenčné hodnoty.
Platné pre všetky skupiny jednotiek
|12 Platné pre jednotky s napojením na vonkajší vzduch a pre teplotu pre návrh t
zima ≤ 9°C
|13 platné pre všetky skupiny jednotiek (hodnotenie elektrického príkonu pre výpočtový referenčný príkon
|10
|11

Aby mohli členovia uplatniť tento postup, musia prejsť procesom prísnej certifikácie. Toto zahrňuje
ročné inšpekcie návrhového softvéru, merania vykonané na reálnych jednotkách, pričom reálna
jednotka musí splňovať výkonové parametre ktoré boli špecifikované. Túto inšpekciu môžu vykonávať
iba akreditované inšpekčné orgány (napr. TÜV).
Priame porovnanie medzi triedami energetickej účinnosti, podľa EUROVENT a podľa asociácie
AHU-výrobcov nie je možné.
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robatherm nepreberá zodpovednosť za správnosť alebo úplnosť obsahu tohto dokumentu. Obrázky a popisy do určitého stupňa obsahujú prvky, ktoré
presahujú tie ktoré sú v štandardnom produkte. Predmetom technických zmien a doplnení. Vydanie 12/2015. Copyright by robatherm.
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