Vzduchotechnické
systémy pro prodejny

ECE, Stadtgalerie Passau

Použití | 1

Vzduchotechnické systémy
pro prodejny:
Dobré vnitřní klima
pro lepší prodej
Dobře klimatizované prodejny jsou pro zákazníka lákavější.
Zákazník zůstává déle a nakupuje více.
Vzduchotechnika tudíž zvyšuje obrat prodeje.
Průzkumy u zákazníků se shodují v

již u zákazníka vytvořila na základě pozitivní

tomto bodě: pohoda zákazníka má rozhodující

zkušenosti citová vazba.

vliv na chování při nakupování.
Konkurence mezi prodejnami je obrovská.
Vedle dekorace a nabízeného zboží výrazně

Rozdíly mezi početnými obchody pro kutily,

ovlivňuje pocity komfortu u zákazníků mnoho

drogeriemi, diskonty, obchody s nábytkem,

dalších faktorů. Hlavními z nich jsou osvětlení

supermarkety a nákupními centry leží zvláště

a vnitřní klima v prodejně. Působí to na jejich

ve “vnitřní hodnotě”. Nabídnout zákazníkovi

podvědomí a vyvolává přání nakupovat znovu.

komfortní klimatizaci nabývá stále více na

To přispívá k pravidelným nákupům zákazníků

důležitosti.

a přináší pro podnikání další ekonomické
výhody.

Vnitřní komfort během letních měsíců vyžaduje
vnitřní teplotu vzduchu mezi 20 °C až 22 °C.

Např. náklady na reklamu pro pravidelné

Ve většině případů tohoto nejsme schopni

zákazníky mohou být 4 až 6 krát nižší než pro

spolehlivě dosáhnout přirozeným větráním

zákazníky nové. Kromě toho pravidelní zákazníci

okny. Rozdílně používné místnosti s rozdílnými

aktivněji získávají nové zákazníky mezi svými

tepelnými zátěžemi vyžadují řízený přívod

přáteli a známými, ze kterých poté prodejny

a odvod vzduchu.

profitují.

Vzduchotechnické systémy jsou tudíž
v prodejnách nezbytným technickým zařízením.

Také chování při nakupování a rozhovory s

Jen tyto mohou zajistit stálou a příjemnou

pravidelnými zákazníky poskytují dostatek

vnitřní teplotu a tím vytvoření komfortu pro

informací o tom, jakým dojmem působí

zákazníky i personál. To je další výhoda, protože

prodejna na veřejnost. Pravidelní zákazníci

stálé vnitřní klima zajišťuje trvale vysokou

takto slouží jako barometr názorů např. na

výkonnost personálu.

prezentaci zboží. Mimo to se cena stále

Investice do vzduchotechnických systémů

více stává druhotným faktorem, protože se

v prodejnách se tak rychle vrátí.

Vzduchotechnické
zařízení je nezbytné
k zajištění trvale
příjemného vnitřního
prostředí
Zvýšená věrnost
zákazníka díky jeho
spokojenosti
Zvýšený prodej díky
delší době nakupování
Zlepšená výkonnost
personálu díky
komfortu
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Vysoké požadavky na
vzduchotechnické systémy
Vzduchotechnické systémy musí zajišťovat stálou pohodu vnitřního prostředí při
hospodáném provozu. Při tom je třeba zvážit mnoho různých faktorů.

Regulace průtoku
podle okamžité
zátěže snižuje
radikálně provozní
náklady
Zpětné
získávání tepla
je povinné
Zlepšení účinnosti
se vrátí do 1 až 3 let
“Volné chlazení”
snižuje provozní
náklady

Vnitřní zátěž

Útlum hluku

Osvětlení v prodejnách přispívá obzvláště

Akusticky by měly být vzduchotechnické

významně k vnitřní tepelné zátěži. Chytře navržené

systémy tak nenápadné jak je to jen možné.

větrací systémy jsou prvním a nejdůležitějším

Povolená úroveň hluku musí být tudíž spolehlivě

krokem ke snížení nákladů na provoz budov. Jako

dodržována. S cílem být co nejblíž a zákazníkovi

příklad uveďme osvětlovací tělesa kombinovaná

jsou prodejny často postavené ve smíšených

s odsávacími mřížkami, kde odvádíme tepelnou

zónách nebo v komerčních zónách v těsné

zátěž přímo od jejího zdroje.

blízkosti bytové zástavby.

Provozní doba

Příslušné předpisy týkající se okolního hluku tudíž

Zařízení v prodejnách jsou provozována dost

musí být pečlivě dodržovány. V této souvislosti

dlouhou dobu. Více než 5000 hodin provozu za

mesmí být ani opomenut hluk, odražený od

rok je dost běžné. Protože značná část provozní

objektů na střeše nebo od sousedících budov.

doby je prodejna provozována při částečném
zatížení, je regulace průtoku vzduchu podle

Výroba chladu

okamžité zátěže vysoce efektivní. Provozní

Běžně je pro prostorové chlazení používán

náklady vzduchotechnických zařízení přesáhnou

centrální chladič vody, alternativou jsou

náklady investiční již během několika let.

decentralizované chladiče (přímé chlazení).

Investice do zvýšení účinnosti zařízení se

V případě centralizovaného vodního chlazení

v mnohých případech amortizují za méně

je chladivo dopravováno do určeného bodu

než tři roky.

potrubím se ztrátami.
Přímé chlazení je obzvlášť vhodné tam, kde

Zpětné získávání tepla

výroba chladící energie je požadována výhradně

Jen s účinným zpětným získáváním tepla mohou

pro klimatizaci místností.

vzduchotechnické jednotky fungovat ekonomicky

Toto řešení je často výhodné v obchodních

a ekologicky přijatelným způsobem. Po nabytí

domech, jako jsou obchody s nábytkem nebo

účinnosti Nařízení o úspoře energie “EnEV 2009”

obchody s elektronikou.

v Německu bude povinné zpětné získávání tepla
pro vzduchotechnické systémy přesahující

Chladný venkovní vzduch může být využíván pro

4000 m³/h. Kromě toho by měla být ekonomická

“volné chlazení”, aby reguloval teplotu budovy

efektivita kontrolována podle VDI 2071.

během přechodného období a v noční době.
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Některé ze současných norem a směrnic ale
obsahují vzájemně si odporující informace,
týkající se způsobu návrhu.
V těchto případech je na zodpovědnosti
projektanta udělat rozhodnutí po konzultaci
se zákazníkem a udělat přesnou písemnou
Normy a směrnice

dohodu.

Souhrnné energetické hodnocení budov v rámci
EU je předmětem požadavků určených v EPBD

Ohledně prodejen jsou požadavky stanoveny

(Směrnice o energetické náročnosti budov).

v DIN EN 13779 “Větrání nebytových

Tyto předpisy jsou zaváděny do německé

budov” a v Německu obzvláště ve VDI 2082“

legislativy podle Zákona o úspoře energie

Vzduchotechnická zařízení pro prodejny”

(EnEG) a Nařízení o úspoře energie (EnEV).

a mělo by k nim být přihlédnuto.

Důležité normy a směrnice vztahující se k prodejnám
Požadavky týkající se budov
Směrnice o energetické náročnosti
budov (EPBD)
Směrnice o úsporách energie v budovách
Zákon o úspoře energie (EnEG) |1
Zákon o úsporách energie v budovách
Nařízení o úspoře energie (EnEV)
Nařízení o energeticky úsporných
tepelných izolacích a rozvodech
v budovách
DIN V 18599
Energetické hodnocení budov; výpočet
sítí, spotřeba koncové a primární
energie pro topení, chlazení, větrání, vodu
a osvětlení
|1

Požadavky týkající se
VZT zařízení
DIN EN 13779
Větrání nebytových budov
DIN EN 15251
Vstupní parametry vnitřního prostředí
pro návrh a posouzení energetické
náročnosti budov s ohledem na kvalitu
vnitřního vzduchu, teplotního prostředí,
osvětlení a akustiky.

DIN EN 13053
Větrání budov - Jednotky pro úpravu
vzduchu – Třídění a provedení jednotek,
prvků a částí
DIN EN 1886
Větrání budov – Potrubní prvky –
Mechanické vlastnosti

VDI 2082
Vzduchotechnická zařízení pro prodejny

VDI 3803|1
Vzduchotechnická zařízení – stavební
a technické požadavky

VDI 2081|1
Snižování hluku vzduchotechnických
zařízení.

VDI 6022|1
Hygienické požadavky na vzduchotechnická zařízení a jednotky

|1

VDI 3807-4|1
Směrné hodnoty spotřeby energie a
vody pro budovy
MVkVO|1
Vzorový předpis o provedení a
provozování prodejních budov
|1

Požadavky týkající se
VZT jednotek

Platné v Německu; odchylky nebo další národní směrnice a nařízení nutno také dodržet!

AHU Guideline 01|1
Herstellerverband Raumlufttechnische
Geräte e.V. (svaz německých výrobců) –
všeobecné požadavky na VZT jednotky
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Efektivita již
v návrhu koncepce
Již ve fázi návrhu se rozhoduje o koncepci zařízení, která má rozhodující
vliv na spotřebu energie a náklady na provoz vzduchotechnických zařízení.

Provozní náklady
za dobu životnosti
jsou rozhodující
Energeticky účinné
jednotky označeny
energetickým štítkem

Energetické požadavky na prodej

Venkovní podmínky

nu během provozní doby jsou rozhodujícím

Často používané standardní návrhové podmínky

finančním hlediskem. Z hlediska rostoucích cen

již neodpovídají současným letním podmínkám.

energií se musí brát do úvahy hospodárnost

Z důvodů klimatických změn se teploty a

provozu již během projektování.

vlhkosti neustále mění. Stále častěji se objevují

Náklady na obsluhu a na potřebu energie pro

extrémní povětrností podmínky.

centrální vzduchotechnické jednotky dělají

Zeměpisné odchylky mají také velký vliv na

kolem 80 % z celkových nákladů za dobu

návrh jednotek. Použití níže uvedených tabu-

životnosti. Na druhé straně investiční náklady

lek pomáhá vyhnout se poddimenzování nebo

tvoří spíše menší podíl, přibližně kolem 12 %.

předimenzování chladicího zařízení.

Ověřit venkovní
podmínky

To znamená, že i zde se vyplatí dbát na účinnou

Přívodní výustě
dále od chladicího
nábytku
Uplatnit možnosti
úspory chladu

techniku a nízké provozní náklady!

Vnitřní podmínky

“Třídy energetické účinnosti” byly defino-

Pokud vnitřní teplota mimo provozní hodiny je

vány k jednotnému posuzování energetické

během zimy nižší o 1K, množství energie na

účinnosti vzduchotechnických jednotek a slouží

vytápění budov se sníží asi o 6 % a spotřeba

jako praktické hodnotící kriteriumi. Spojením

energie pro chladicí nábytek se sníží asi o 5 %.

optimalizovaných vestavěných komponentů a

Časová a podle aktuální potřeby řízená

nízké rychlosti proudění v jednotce se dosahuje

regulace technického zařízení budovy může

nejvyšší třídy energetické účinnosti.

přinášet značné úspory.

5% 3%

10 %

5%

12 %
20 %
65 %

80 %
n Provozní náklady

n Investice

n Chlazení

n Osvětlení

n Údržba

n Likvidace odpadů

n Větrání

n Ostatní

Rozložení nákladů za dobu životnosti centrální

Spotřeba energie v supermarketech podle

vzduchotechnické jednotky (úplné klimatizační

výzkumu Severorýnské - vestfálské energetické

zařízení)

agentury (Energieagentur NRW)
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Návrhové parametry pro
meteorologické stanice
Místo

Teplota
[°C] |1

Absolutní Entalpie Relativní
vlhkost [kJ/kg] |2 vlhkost
[g/kg] |1
[%]

Amsterdam

29,7

13,8

65,1

57,3

Bankok

34,1

19,6

84,5

62,8

Peking

11,7

4,8

23,9

61,6

Berlín

28,9

12,6

61,4

55,1

Bratislava

30,0

14,0

66,1

57,3

Kodaň

26,5

11,2

55,2

56,2

Dublin

24,2

11,5

53,6

66,1

Hanoj

37,5

22,9

96,5

60,6

Helsinky

27,1

11,8

57,4

57,3

Použití vhodných teplotních rozdílů dovoluje

Kuala Lumpur

31,6

25,6

97,3

93,7

Lublaň

29,8

14,7

67,5

60,6

snížit průtok přiváděného vzduchu a tím

LondýnGatwick

30,8

10,1

56,9

39,7

Madrid

38,2

11,9

69,0

30,8

výustí. Zvláště v oblasti chladicího nábytku pak

Manila

33,6

25,6

99,5

83,8

nemusí být dostatečně odvětrána okolní zóna

Moskva

30,6

12,8

63,6

50,7

chladného vzduchu.

Paříž-Orly

30,0

14,9

68,2

60,6

Porto

32,0

13,9

67,8

50,7

Praha

31,0

14,0

67,0

54,0

Řím

30,0

19,6

80,3

79,4

Šanghaj

37,0

24,3

99,8

66,1

Singapur

32,0

23,0

91,1

82,7

Petrohrad

24,9

14,6

62,3

80,4

chladiva v dochlazovacím výměníku zvyšuje

StokholmArlanda

25,9

10,1

51,9

52,9

účinnost chladícího procesu. Jestliže je takto

VídeňSchwechat

29,6

12,6

62,1

52,9

Varšava

31,2

11,8

61,6

45,2

|1

|2

Teplota a vlhkost odpovídají maximální entalpii. Každá z těchto
hodnot může být vyšší.
Entalpie ze statisticky určeného referenčního roku.
Extrémní hodnoty mohou být vyšší.

provozní náklady.
Nicméně je třeba vždy počítat s dosahem

Chlazení
Kromě integrovaného chlazení nabízí také
centrální chlazení možnosti k optimalizaci
nákladů na provoz. Například podchlazení

získané teplo využito k ohřevu TUV, ušetříme
na tepelné energii.
Minimální průtok venkovního vzduchu
Pro optimální vnitřní klima je nezbytné
plynulé dodávání čerstvého venkovního
vzduchu. Doporučujeme, aby minimální průtok

Směrování vzduchu v místnosti

vzduchu byl vždy stanoven na jednu osobu,

Ve většině případů je upravený vzduch přiváděný

vycházející z maximální možné obsazenosti.

shora do místnosti. Přívodní výustě dovolují

Z technického hlediska jsou zákazníci i

přivádět do místnosti vzduch o teplotě až o 10 K

personál nejvýznamnějšími zdroji znečištění

pod teplotou v místnosti, aniž by způsobil průvan.

vzduchu.

Typ místnosti
Prodejna
Restaurace
|1

Srovnání minimálního průtoku venkovního vzduchu podle různých technických předpisů
DIN 1946-2 |1
DIN EN 13779
ASR 5
VDI 2082 |2
DIN EN 15251
[m3/(h·na osobu)]

[m3/(h·m2)]

[m3/(h·na osobu)]

[m3/(h·m2)]

[m3/(h·na osobu)]

[m3/(h·m2)]

[m3/(h·na osobu)]

[m3/(h·m2)]

20
30

3-12
8

45
45

–
–

40-60
60 |4

6
-

73,1 |3
30,2

10,4 |3
20,2

Nahrazeno DIN EN 13779.
Podrobné rozlišení obchodních ploch i s ohledem na obsazenost.
|3
Hodnoty pro prodejny podle postupu B.1.2 mohou být považovány za příliš vysoké.
|4
Podle ASR 5: 40 m³/h na osobu v případě převažujících činností v sedě, + 20 m³/(h·osobu) tam, kde je vysoká zátěž pachem.
|2
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Návrh.
Základ úspěchu
Projektovat se zaměřením na řešení a cíl.
Okrajové podmínky
definovat již v raném
stupni projektu
Zkušenosti spojené
s technickými pravidly
usnadňují návrh

Pokyny pro návrh
Všeobecně
A Analýza požadavků na využití objektu spolu

s investorem a/nebo uživatelem. (Požadavky
na komfort, návrhová data, obsazenost, další
vnitřní zatížení, čas využití, atd.)
A Zápis o požadavcích a podkladech pro

projektování (povinnost dokladovat).
A Sestavení seznamu platných norem.
A Sladění požadavků uživatele s požadavky

platných norem a předpisů na pracovní
prostředí nebo technologické podmínky
(možnost konzulatace/vyjasnění se
zákazníkem).
A Vyjasnění dodávek energie s ohledem na

ochranu životního prostředí, požární ochranu,
energetický zákon (provozovatel, uživatel,
dodavatel energie, atd.).
A Projektování a dimenzování v souladu

s platnými normami a směrnicemi.
A Aktualizace seznamu platných norem před

dokončením příslušného stupně projektu.

VZT zařízení
A Přívod venkovního vzduchu při proměnném

využití podle okamžitého požadavku.
A Odvádění emisí u zdroje.
A Tlakové ztráty rozvodů vzduchu optimalizovat
za účelem šetření energie ventilátoru.
A Použití volného nebo adiabatického chlazení.
A Sání venkovního vzduchu bez ovlivnění zdroji
emisí.
A Sání venkovního vzduchu neumísťovat
v převládajícím směru větru nebo v blízkosti
mokrých chladicích věží.
A Potrubí venkovního a odpadního vzduchu
vybavit odvodněním a přístupem pro čištění.
A Při přívodu vzduchu ze střechy zachováváme největší možnou vzdálenost od povrchu
střechy, nejméně 1,5 násobek výšky sněhu.
A Vzdálenost vývodů přiváděného a odpadního
vzduchu od sousedících budov nebo na
střeše namontovaných prvků nejméně 8 m.
A Vzdálenost mezi vývody přiváděného a
odpadního vzduchu nejméně 2 m, nebo
otočit nějméně o 90°.
A Vzít v úvahu dopravu na místo, uložení a
statické podmínky.
A Provoz a údržbu jednotlivých komponentů
zvažovat již v projektování.
A Vybrat kvalitní výrobky a kvalitní komponenty
(účinnost, spolehlivost, životnost, atd.).
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Návrhové parametry |1
Venkovní
Teplota
Zima:
Léto:

-16 °C až -12 °C
28 °C až 35 °C

Vlhkost
Léto:

37 až 64 % r.v.
(12 až 14 g/kg)
(teplota a vlhkost závisí na klimatických
podmínkách)
Hladina akustického tlaku (TA-Lärm) |2
Denní doba (6 h – 22 h):
Obecná bytová zástavba: 55 dB(A)
Smíšená zástavba:
60 dB(A)
Obchodní zóny:
65 dB(A)
Průmyslové zóny:
70 dB(A)
Noční doba (22 h – 6 h):
Obecná bytová zástavba:
Smíšená zástavba:
Obchodní zóny:
Průmyslové zóny:

40 dB(A)
45 dB(A)
50 dB(A)
70 dB(A)

Minimální průtok vzduchu
V· = 45 m³/h na osobu až 60 m³/h na osobu nebo
V· = 6 m³/h·m² až 12 m³/h·m²
Požadavky na chlazení (mechanické)
Od teplotoy venkovního vzduchu t > 17 °C

Vnitřní
Teplota vnitřního vzduchu |3
Zima:
Prodejní plochy: 		
19 °C až 22 °C
Potraviny: 		
18 °C až 22 °C
Pečivo: 			
19 °C až 24 °C
Elektro / multimédia:
20 °C až 24 °C		
Stravování:
20 °C až 23 °C
Léto:
Prodejní plochy:
22 °C až 26 °C
Potraviny:
18 °C až 22 °C
Pečivo:
22 °C až 26 °C
Elektro / multimédia:
22 °C až 28 °C		
Stravování:
22 °C až 26 °C
Teplota přiváděného vzduchu |4
Zima:
16 °C až 22 °C
Léto:
15 °C až 18 °C
Vnitřní vlhkost |5
Zima: 		
≥ 25 % r. v.
Léto:		
≤ 60 % r. v. nebo max. 12 g/kg
Hladina akustického tlaku
Obchodní dům (podle DIN EN 13779):
40 dB(A) až 50 dB(A)
Prodej a služby:
40 dB(A) až 55 dB(A)
Samoobslužné prodejny:
40 dB(A) až 55 dB(A)
Příjem/výdej zboží:
40 dB(A) až 55 dB(A)
Restaurace:
35 dB(A) až 50 dB(A)
Šatny / kuchyňky pro personál:
35 dB(A) až 45 dB(A)
Dveřní clony:
50 dB(A) až 65 dB(A)

Pro ostatní informace, také pro návrh budov a použití vzduchotechnických zařízení viz DIN EN 13779.
Platné v Německu; odchylky nebo národní směrnice a nařízení nutno také dodržet!
|3
Hodnoty odpovídají operativním teplotám.
|4
Hodnoty odpovídají teplotám vzduchu ve výusti. Při návrhu uvažovat dohřátí motorem ventilátoru
a v potrubí přibližně 1.5 K.
|5
Doporučení vycházející z DIN EN 15251, ale nepožadované podle VDI 2082.
|1
|2
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Výkonné a
šité na míru.
Řešení
robatherm
Koncepce jednotek optimalizovaná
na Vaši konkrétní aplikaci.

Šitý na míru a
optimalizovaný pro
Vaše potřeby

Vysoká všestrannost je

Nízká spotřeba energie

Ověřená mechanická stabilita

zaručena naší modulovou

Nejlepších tříd energetické

Odolná a osvědčená konstrukce

konstrukcí, která nám dovoluje

účinnosti je dosaženo chytrým

jednotek zahrnuje, mimo jiného,

přizpůsobit vzduchotechnickou

dimenzováním a použitím

plášť z pozinkovaného plechu,

Rozsah výkonů
od 1000 m³/h do
320 000 m³/h

jednotku jakékoliv prodejně,

optimalizovaných komponentů.

práškově lakovaný zvenku

ať již jde jednotku vnitřní nebo

Kromě toho na přání dodávaná

jako standardní antikorozní

venkovní, instalovanou na

integrovaná chladící technologie

ochrana. Je také možné dodat

střeše.

a regulace zaručuje snížení

nerezové opláštění.

Energetická účinnost
certifikovaná podle
EUROVENT a RLTHerstellerverband
Vysoký hygienický
standard a vysoce
kvalitní výrobek
Integrované
chlazení a/nebo
regulace

provozních nákladů vašeho
Široký rozsah výkonů

zařízení.

Naše vzduchotechnické
jednotky mají rozsah průtoků

Nízké tepelné ztráty

1000 m³/h až 320 000 m³/h.

Konstrukce panelu s tepelným

Tento rozsah bude vyhovovat

oddělením vnějšího a vnitřního

téměř všem požadavkům

povrchu zaručuje výborné

pro prodejny. Umožňuje to

tepelně izolační vlastnosti a

naše robustní konstrukce.

vzduchotěsnost. Minimalizují
se tím energetické nároky a
sklon ke kondenzaci na plášti
jednotky.

Europark, Salzburg

Jednoduchá montáž

Jednoduchý přístup

Protože je v jednotce již z

Všechny komponenty jsou

výroby nainstalovaná chladící

uspořádané v jednotce tak,

technologie a regulace, zbývá

aby byly jednoduše přístupné.

již minimum komponentů ke

Vysoký hygienický standard

A Koeficient prostupu tepla: Třída T2

kompletaci na stavbě a šetří

jednotek přispívá k usnadnění

A Faktor tepelných mostů:Třída TB2

se tak čas na montáž. Pevné

údržby a méně usilí je třeba k

vnitřní spojení dílů opláštění

udržení stálé hygienické

A Netěsnost opláštění: Třída L2 (R), L1 (M)

montáž ještě více usnadňuje.

úrovně. Tento vysoký hygienický

A Netěsnost filtrační stěny: Třída F9

standard byl testován a

A Průhyb opláštění: Třída D2

certifikován certifikačním
ústavem TÜV jižní Německo
a v Berlínském institutu pro
čistotu vzduchu (Institut für
Lufthygiene, ILH Berlin).

Fyzikální vlastnosti opláštění jednotek podle
DIN EN 1886:

Vše od jedno
Regulace a c

Spolehnete-li se na integrované chlad
Smart Control:
Jednotky optimálně
střižené na míru
Univerzální funkční
moduly

Regulace a technické vybavení jednotky

Integrované řízení údržby

jsou optimálně seřízeny z výroby. Různé

Řízení údržby ve Smart Control zaznamenává

termodynamické požadavky, kladené na

mimoprovozní a provozní čas jednotlivých

centrální vzduchotechnickou jednotku, tak

komponent a automaticky generuje a

mohou být splněny z hlediska minimalizace

zobrazuje zprávy o potřebě údržby. Také

provozních nákladů. Z těchto důvodů vyvinul

udává potřebné díly na výměnu Tím se

robatherm vlastní DDC software “Smart Control”.

dosáhne zvýšené pracovní spolehlivosti
a snížení nároku na údržbu.

Flexibilní a cenově výhodné

Integrované řízení
údržby
Komunikace přes:
pLAN
Modbus
OPC
BACnet
LON

Řešení “Smart Control” zůstává flexibilní a

Komunikativní a otevřený

výhodné díky definovaným funkčním blokům.

Pro komunikaci jsou k dispozici různé

Náklady na programování pro individuální

komunikační možnosti, například:

systémy tak zůstávají nízké.
Cenově příznivý “Remote Terminal”:
Kompletní regulace

Provozování, sledování a parametrizace

Periferní přístroje včetně čidel a servopohonů

až 15-ti jednotek přes jednoúčelovou

jsou osazeny ještě ve výrobě nebo přímo

místní síť.

poté, co je jednotka smontována a funkční
bloky systému regulace jsou jednoduše

Pohodlný “Plant Visor”:

parametrizovány. Náklady na zprovoznění jsou

Dodatečná vizualizace zobrazení zařízení stejně

tak sníženy na minimum.

jako zaznamenávání vývoje a poruch včetně

Princip integrovaného chlazení
Přímé chlazení
Kondenzátor v odpadním vzduchu

Výroba chladící vody
Venkovní kondenzátor


rqghq}wru

rpsuhvru

Vodní chladič kondenzátoru

rqghq}wru

hvnryµ
kodgl
rpñ hvnryµ
nrqghq}wrux nrqghq}wru suhvru yµsduqn

rpsuhvru

























Çpµ
yµsduqn

Multifunkční vzduchotechnická jednotka

Çpµ
yµsduqn

Multifunkční vzduchotechnická jednotka

rgq fkodgl

Multifunkční vzduchotechnická jednotka

Použité zkratky (dle DIN EN 13779): ODA=venkovní vzduch, SUP=přiváděný vzduch, ETA=odváděný vzduch, EHA=odpadní vzduch, RCA=cirkulační vzduch
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oho dodavatele.
chladící technologie

dící technologie a regulaci, využijete tím plně naši kompetenci.
poruchových hlášení. Je možné zapojit do

Další úspory jsou v kratších trasách potřebných

počítačové sítě společnosti (Intranet) nebo

potrubních rozvodů a také skutečnost, že

do internetu.

odpadnou mimoprovozní a distribuční ztráty.
Kromě toho není nutné instalovat žádné další

Otevřená komunikace:

venkovní zařízení, jako jsou chladicí věže apod.

Komunikace s řídícím systémem automatizace

Další synergetický efekt má v zimě využití

budov přes pLAN, Modbus, OPC, BACnet nebo

tepla z odváděného vzduchu. Chladicí zařízení

LON.

pracuje jako přepínací tepelné čerpadlo.
U integrovaného chlazení rozlišujeme mezi
chlazením pomocí přímého vypařování chladiva

Centrální vzduchotechniké jednotky

(např. R407C) a výrobou chladící vody.

s integrovaným chlazením a kondenzátorem
v odpadním vzduchu se osvědčily jako ideální

Přímé chlazení

„all-in-one“ řešení pro různé aplikace, např.

Výměník, ve kterém se vypařuje chladivo je v

pro velká nákupní střediska nebo odborné

přímém kontaktu s venkovním nebo cirkulačním

maloobchody. Důvody jsou jak architektonické,

ochlazovaným vzduchem.

tak i nízké provozní náklady a spolehlivost.
Výroba chladící vody
Integrované kompresory

Voda/solanka je chlazena ve výparníku

Jednotky s integrovanou chladící technologií

výrobníku chladu (primární okruh) a je

mají výhodu oproti centrálním chladičům vody,

přiváděna jako chladící voda přes malý

protože mají menší nároky na prostor a menší

distribuční systém přímo k různým spotřebičům

distribuční ztráty.

(sekundární okruh). V tomto případě je také

Tato chladicí zařízení představují optimalizovaný

možné hydraulické propojení s jinými systémy

systém, vyznačující se vysokou účinností (COP).

teplé nebo studené vody.

Také z hlediska zálohování jsou tam, kde je
nasazeno několik jednotek, integrované jednotky

Využití odpadního tepla z kondenzace pro

výhodnější, protože v případě poruchy nevypadne

dohřev příváděného vzduchu po předchozím

nikdy celý chladící výkon.

odvlhčení je nejobvyklejší, stejně tak možné
je jeho využití pro případné vysoušení filtru
venkovního vzduchu.

Jednotka
i regulace od jednoho
dodavatele
Minimální montážní
náklady na stavbě
Zprovoznění
od robatherm
Odpadnou
mimoprovozní a
distribuční ztráty
Integrované
chlazení bez nutnosti
externích jednotek
Volné chlazení
Přepínací
tepelné čerpadlo

12 | Osvědčené koncepce

Dlouhodobé zkušenosti.
Osvědčené koncepce
Využijte naše know-how v oblasti prodejen.
Nabízíme sestavy jednotek speciálně

optimalizované z hlediska výkonu, funkčnosti

optimalizovaných pro prodejny a vyhovující

a ceny. A toto všechno podle Vašich

současným standardům a směrnicím. Tyto

individuálních požadavků.

návrhy sestav jednotek Vám poskytnou rychlé,

Požadujete další podrobnosti?

přesné a kvalifikované informace ohledně

Rádi Vám odborně poradíme!

složení jednotky a její technické údaje –

Vlastnosti zařízení
Jednotka navržená pro venkovní
instalaci (odolná proti počasí)
Rotační vyměník ZZT
Deskový výměník ZZT
Hydraulický okruh ZZT
Ventilátor s volně oběžným kolem

MaR integrované v jednotce
Přímé chlazení integrované v jednotce
Přepínací tepelné čerpadlo integrované
v jednotce
Hydraulický regulační uzel integrovaný
v jednotce
Vlhčení integrované v jednotce

&'' Vysoce účinný elektrický motor

Optimalizované vlastnosti

"

Nízké investiční náklady

Kompaktní stavba

Snížené provozní náklady

Jednoduchá montáž

Vysoká účinnost

Jednoduchá údržba

Osvědčené koncepce | 13

Navigace

Vlastnosti zařízení

Optimalizované vlastnosti

&''
Schéma jednotky

"

EHA

ETA

EHA

RCA

ODA

SUP

ODA

Schématický nákres

EHA

EHA

ETA
RCA
ODA
SUP
Půdorys
ODA

ODA

Vybavení jednotky

Venkovní provedení
Třída filtrů v přívodu: F5/F7
Třída filtru v odvodu: F5
Entalpický rotační výměník
Vč. obtokových klapek ZZT
Vč. regulátoru otáček rotoru
Vč. letního provozu (když tETA < tODA)
Vč. hydraulického regulačního uzlu
Ohřívač: tE ≈ 5 °C, tA=22 °C
		
Medium: voda 70/50 °C
Zařízení pro demontáž motoru
4-klapkový systém

Chladič: tE= 29.5 °C, jE= 45 % r.v., hE= 59 kJ/kg,
		
tA= 16 °C, jA≈ 95 % r.v.
Medium: R407C
Rychlost v průřezu chladiče v ≤ 2.4 m/s
(tj. bez eliminátoru kapek)
Včetně kompletního chladícího zařízení s
integrovaným kondenzátorem v odpadním vzduchu
Včetně regulace
Potrubí připojeno přímo zespodu
Ukazatel tlakové diference na filtru
(bezkapalinový)
Osvětlení všech důležítých prostor

Popis jednotky

Multifunkční vzduchotechnická jednotka
Nízké náklady na provoz, vlastní chladicí
agregát a optimální možnosti údržby.
Integrované provedení bez dalších externích
zařízení na střeše.
Čistě vzduchotechnické zařízení nebo jen k
přívodu minimálního množství venkovního
vzduchu pro systém voda/vzduch.
Cirkulační klapka jen pro rychlý zátop
(mimoprovozní využití) při využití pouze k
přívodu minimálního množství venkovního

vzduchu.
Obtokové klapky snižují tlakové ztráty na
ZZT pro efektivní využití volného chlazení
(např. v noci).
Celé chlazení a regulace integrované
v jednotce.
Uvedení do provozu po montáži servisním
týmem robatherm.
Hydraulický regulační uzel pro ohřvač instalovaný
kompletně v jednotce, připraven k připojení.

Použité zkratky (dle DIN EN 13779): ODA=venkovní vzduch, SUP=přiváděný vzduch, ETA=odváděný vzduch, EHA=odpadní vzduch, RCA=cirkulační
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Navigace

Vlastnosti zařízení

Optimalizované vlastnosti

"
Schéma jednotky
ETA

EHA

RCA
ODA

SUP

Schématický nákres
EHA

ETA
RCA

ODA
SUP
Půdorys

Vybavení jednotky

Venkovní provedení
Dělení dodávky do max. 7 částí.
Třídy filtrů v přívodu: F5/F7
Třída filtru v odvodu: F5
Prostor pro instalaci rozvaděče MaR
Entalpický rotační výměník
Vč. obtokových klapek ZZT
Vč. regulátoru otáček rotoru
Vč. letního provozu (když tETA < tODA)
Vč. hydraulického regulačního uzlu

Ohřívač: tE≈ 10 °C, tA= 22 °C
Medium: voda 70/50 °C
Chladič: tE = 29.5 °C, jE = 45 % r.v., hE= 59 kJ/kg,
tA= 16 °C, jA≈ 85 % r. v.
		
Medium: voda 6/12 °C + 30 % glykol
Rychlost v průřezu chladiče v ≤ 2.6 m/s
(tj. bez eliminátoru kapek)
Potrubí připojeno přímo zespodu
Zařízení pro demontáž motoru
Ukazatel tlakové diference na filtru
Osvětlení všech důležítých prostor

Popis jednotky

Nízké náklady na provoz, jednoduchá montáž
a optimální možnosti údržby.
Dodávané jednotky nejsou dělené po šířce.
Čistě vzduchotechnické zařízení nebo jen k
přívodu minimálního množství venkovního
vzduchu.
Cirkulační klapka jen pro rychlý zátop (mimoprovozní využití) při využití pouze k přívodu
minimálního množství venkovního vzduchu.
Obtokové klapky snižují tlakové ztráty na
ZZT pro efektivní využití volného chlazení
(např. v noci).

Hydraulický regulační uzel instalovaný
v jednotce, připravený k připojení.
Prostor pro rozvaděč MaR připravený pro systém
regulace zákazníka nebo regulaci robatherm.
Atraktivní na pohled díky připojení potrubí
v podlaze.
Ventilátory s přímým pohonem přispívají k
bezporuchovému provozu. Frekvenční měniče
jsou namontovány, prodrátovány a nastaveny
ve výrobním závodě.
Připojení na oddělený servisní vypínač.

Použité zkratky (dle DIN EN 13779): ODA=venkovní vzduch, SUP=přiváděný vzduch, ETA=odváděný vzduch, EHA=odpadní vzduch, RCA=cirkulační
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Navigace

Vlastnosti zařízení

Optimalizované vlastnosti

Schéma jednotky
ETA

EHA

RCA
SUP

ODA

Schématický nákres
EHA

ETA
RCA

ODA

SUP

Půdorys

Vybavení jednotky

Venkovní provedení
Dělení dodávky do max. 6 částí
Třídy filtrů v přívodu: F5/F7
Třída filtru v odvodu: F5
Kondenzační rotační výměník
Vč. obtokových klapek ZZT
Vč. regulátoru otáček rotoru
Vč. letního provozu (když tETA < tODA)

Popis jednotky

Nízké náklady na provoz, jednoduchá montáž
a optimální možnosti údržby.
Jednotka dodána v 6-ti dílech, v šířce nedělená
konstrukce (část přívodu a odvodu jako jeden díl).
Čistě vzduchotechnické zařízení nebo jen
k přívodu minimálního množství venkovního
vzduchu.
Cirkulační klapka jen pro rychlý zátop
(mimoprovozní využití) při využití pouze
k přívodu minimálního množství venkovního
vzduchu.

Ohřívač: tE≈ 10 °C, tA= 22 °C
			Medium: voda 70/50 °C
Chladič: tE = 29.5 °C, jE = 45 % r.v., hE= 59 kJ/kg,
			tA= 16 °C, jA≈ 85 % r.v.
			Medium: voda 6/12 °C + 30 % glykol
Ukazatel tlakové diference na filtru
Osvětlení všech důležítých prostor
Obtokové klapky snižují tlakové ztráty na
ZZT pro efektivní využití volného chlazení
(např. v noci).
Ventilátory s přímým pohonem přispívají
k bezporuchovému provozu. Frekvenční
měniče s vestavěným servisním vypínačem
jsou namontovány, prodrátovány a nastaveny
ve výrobním závodě.

Použité zkratky (dle DIN EN 13779): ODA=venkovní vzduch, SUP=přiváděný vzduch, ETA=odváděný vzduch, EHA=odpadní vzduch, RCA=cirkulační
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Nejlepší volba.
Nejlepší reference
Důvěra a jistota vychází z kvality.
To je důvod, proč mnohé známé společnosti upřednostňují řešení od firmy robatherm.

Automobilový průmysl Alfa Romeo, Audi, BMW,

Elektrotechnický průmysl Acer, Alcatel, Altis,

Bugatti, Citroen, DaimlerChrysler, Ford, General

AMP, Bosch, BSH, Corning, Epcos, Hewlett

Motors, Honda, Iveco, John Deere, KIA, Michelin,

Packard, Hitachi, IBM, Intel, Max-Planck-Institut,

Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Rover, Scania,

Microchip, Motorola, NS Electronics, Osram,

SEAT, Skoda, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo

Philips, Q-Sells, Radiall, Siemens, SIGMA, Soitec,

Chemický a farmaceutický průmysl 3M

Sony, STMicroelectronics, Texas Instruments,

santé, BASF, Bayer, Beiersdorf, Boehringer, BP,

THAI CRT, Thales, Toshiba, Tower, TSMC

Degussa, Du Pont, Fraunhofer Institut, Fresenius,

Nemocnice Beijing Hospital, Guangxi Hospital,

Glaxo Smithkline, Höchst, Institut Pasteur,

Hôpital Saint Joseph Paris, Isarklinik München,

Krupp, Linde, L‘Oréal, Labo Piette, Merckle,

Jilin Hospital, Klinika Moskau, Shanghai

Mérial, Osram, Pfizer, Procter + Gamble, Roche,

Hospital, St. Louis Hospital, Universitätsklinik

Sanofi, Schering, Solvay, Thomae, Urenco

Essen, XinHua Hospital Shanghai, Zhengzhou

Komerční budovy Allianz, Commerzbank,

Hospital Výrobci Airbus, Arcelor, Carl Zeiss,

Nemocnice

Crédit Agricole, Deutsche Bahn, Deutsche

Coca Cola, Conergy, Continental, EADS, EON,

Bank, Disneyland, Dresdner Bank, ECE, H&M,

Eurocopter, Ferrero, Hartmann, Hilti, Liebherr,

Výrobci

IKEA, Interspar, Mediamarkt, NATO, RWE, SAP,

Mc Donalds, MAN, Nestlé, Philip Morris, Thyssen

Semperoper Dresden, Flughafen Tel-Aviv,

Krupp, Trumpf, Vaillant, Viessmann, Voith,

TU Dresden

Wanzl.
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