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automatizace v budovách

Celý systém řízení kvality vzduchu v in-
teriéru obsahuje velké množství prvků, a pro-
to je jeho významnou částí propojení cent-
rální jednotky a vstupních a výstupních pří-
strojů. Možné je paralelní připojení, kdy je 
každé periferní zařízení individuálně připo-
jeno k vstupní nebo výstupní svorce centrál-
ní jednotky, ale výhodnější je sériové připo-
jení vhodnou sběrnicí (např. USB, KNX/EIB, 
LonWorks nebo jinou standardní či propri-
etární sběrnicí), popř. bezdrátově rádiovým 
přenosem. Měřené údaje mohou být navíc 
využívány pro signalizaci nebo pro vyhlá-
šení výstrahy. Schéma možného řešení je 
na obr. 2. V první řadě je to přenos dat niž-
ší úrovně, obvykle sériovou komunikací pro-
střednictvím vhodné sběrnice nebo bezdráto-
vě. Toto propojení je místní, v rámci budo-
vy, mezi centrálními jednotkami (A01, A02, 
A03) subsystémů, např. pro vytápění či za-
bezpečení. Výhodné je použít lokální propo-
jení ethernetovým kabelem nebo bezdrátově 
sítí WLAN, protože potom je možné tutéž 
síť použít i pro připojení výpočetní techniky 
v domě (A21, A22). Data jsou mimo budo-
vu (např. k pultu centrální ochrany) přenáše-
na prostřednictvím sítě Internet nebo GSM. 
Významným prvkem je výpočetní jednotka, 
tzv. hlavní server inteligentní budovy (A11). 
Tato jednotka může být napojena na směro-
vač (router) (A12) a jeho prostřednictvím 
do internetu, přes bránu GSM (A13) na síť 
mobilních telefonů nebo proprietární komu-
nikační bránou (A14) na pult centralizované 
ochrany PCO. 

5. Technologie nuceného větrání, 
rekuperace a úpravy vzduchu

Technologie systému nuceného větrání je 
soubor zařízení pro výstup a vstup vzduchu, 
pro rekuperaci tepla nebo chladu, popř. pro 
úpravu vlhkosti a prašnosti vstupního vzdu-
chu. Zařízení rekuperace tepla je zpravidla 
tvořeno protiproudým kanálovým výmění-
kem, který umožňuje předávání tepla mezi 
protisměrnými proudy vzduchu. Stykové plo-
chy výměníku potřebné velikosti jsou z ma-
teriálu, který zaručuje maximální přenos tep-
la. Rekuperační výměníky dosahují účinnosti 

přibližně 70 %, existují i výměníky s účinnos-
tí až 90 %. Rekuperace výrazně spoří teplo 
a je základem moderních budov třídy B nebo 
A. Současně je tak splněna i hygienická pod-
mínka na kvalitu vzduchu v interiéru. 

Do kategorie řízení kvality vzduchu v in-
teriérech se řadí také systémy centrálního 
vysávání. Hlavní částí takového systému je 
sací jednotka s odlučovačem prachu, která 
je umístěna mimo obytnou část domu, dále 
potrubní systém rozvedený po celém domě 
a ukončený ve vhodných místech pobytového 
prostoru. Výfukové potrubí směřuje z budo-
vy. Předností systému je výrazné snížení ne-
bezpečné prašnosti a udržování koncentrace 
prachu pod limitními hodnotami.

6. Závěr

Účinné větrání je prostředkem k zajiš-
tění kvalitního prostředí, které je pro pobyt 
člověka v interiéru zásadní z hygienických 
důvodů, ale i pro zajištění potřebného kom-
fortu obývání nebo pracovní výkonnosti. Je 
požíváno zejména v moderně řešených a in-
teligentně řízených budovách. V úsporných 
budovách standardu A (s nulovou spotřebou 
energie) a standardu B (nízkoenergetických 
budovách) je nezbytností. Pro minimalizaci 
tepelných ztrát je nutné používat řízené vě-
trání s rekuperací. Řízené větrání je vhod-
né začlenit do integrovaného systému říze-
ní budovy – jedině tak může správně plnit 
své funkce při minimální spotřebě energie. 
Významné místo v systému řízení větrání 
mají snímače koncentrace emisí a imisí. Ří-
dicí systém budovy realizuje i komunikační 
propojení s jinými subsystémy inteligentních 
budov a s okolím.
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Druhý ročník stavebního veletrhu For 

Pasiv se uskuteční od 23. do 25. ledna 
2014 v prostorách PVA EXPO Praha 
Letňany (www.forpasiv.cz). Je určen zá-
jemcům o energeticky šetrné domy a po-
skytne odpovědi na otázky, jak je stavět 
a jak docílit efektivního snížení energetic-
ké náročnosti již postavených budov. Pro-
blematiku představí komplexně – od ná-
vrhů staveb, přes stavební řešení, vhodné 
materiály a technologie až po vytápění, 
výměnu vzduchu, alternativní zdroje ener-

gie či vybavení spotřebiči. Seznámí rovněž 
s novinkami v diagnostice, měření vzdu-
chotěsnosti, termovizního měření a v pro-
vádění výpočtů proudění vzduchu a šíření 
vlhkosti. Veletrh bude mít bohatý doprovod-
ný program. Zaměří se např. na odlišnosti 
stavby pasivních domů od běžného staveb-
nictví, a osloví tak především architekty, 
projektanty a stavebníky. Uskuteční se tří-
denní konference Jak se staví pasivní dům. 
Lze očekávat zájem o služby poradenské-
ho centra, které na veletrhu budou posky-
tovat odborníci z Aliance Bahal a z Centra 
pasivního domu. 

Souběžně probíhající veletrhy Střechy 
Praha a Solar Praha nabízejí ve svém do-
provodném programu přednášky Úspory 
energií v bytových domech, aneb jak efek-
tivně regenerovat bytový dům, Solární systé-
my a instalace obnovitelných zdrojů energie 
v budovách či Pelety, dřevo a kotle na bio-
masu. Posluchači získají informace o správ-
né instalaci fotovoltaických panelů pro šik-
mé a ploché střechy, o použití tzv. foto-
voltaických šindelů a solárních kolektorů. 
Představen bude i ekologický trend ve sta-
vebnictví, tzv. zelené střechy a fasády.
[Tisková zpráva ABF, a. s.]                             (šm)


