
18 AUTOMA 1/2015

téma
au

to
m

at
iz

ac
e 

v 
d

om
ác

no
st

ec
h,

 b
ud

ov
ác

h 
a 

ob
yt

ný
ch

 k
om

p
le

xe
ch

Oddělení měření a regulace ve firmě Re-
vos se dlouhodobě specializuje na zavádění 
řídicích a měřicích systémů v oblasti tepelné 
techniky, řízení budov, řízení centrálního zá-

sobování měst teplem včetně řízení alternativ-
ních zdrojů tepla, jako jsou tepelná čerpadla, 
spalování biomasy, solární kolektory apod. 
Technici Revosu se rozhodli využívat pokro-
čilejší systémy řízení z oblasti průmyslové 
automatizace, protože proprietární systémy 
určené pro řízení technického vybavení bu-
dov mají tendence být až příliš jednoúčelové 
a jejich výkon a spolehlivost se blíží spodní 
hranici požadavků na automatizované systé-
my technických zařízení budov.

Krok před tradiční technikou budov

Nejmodernější technika průmyslové au-
tomatizace od společnosti B&R přináší do 
světa řídicích systémů technických zaříze-
ní budov vlastnosti jako otevřené možnosti 
programování, standardní komunikační roz-
hraní a protokoly, výrazně větší výpočetní 
výkon a velkou spolehlivost. „Průmyslové 
řídicí systémy firmy B&R jsou vždy něko-
lik kroků před tradičními systémy pro ří-
zení techniky budov,“ říká Radomír Fireš, 
specialista firmy Revos na tepelnou techni-
ku. „Mají vynikající spolehlivost, excelent-
ní technickou podporu a jednotné vývojové 
prostředí pro všechny aspekty našich pro-
jektů.“ Revos již použil systémy B&R pro 
řízení tepelných zdrojů a techniky v desít-
kách budov, výrobních závodů a systémů 
dálkového vytápění.

Moderní využití kombinovaných zdrojů energie

Na rozdíl od tradičních systémů pro říze-
ní techniky budov jsou systémy B&R plně 
otevřené, volně programovatelné a komfort-
ní. Univerzální vývojové prostředí Automa-

tion Studio zajišťuje zpětnou kompatibilitu 
hardwaru a softwaru a tím zároveň umožňu-
je i neustálé inovace.

Kombinování tradičních a alternativních 
zdrojů energie

Systémy B&R jsou nyní preferovaným stan-
dardem všech projektů firmy Revos. Jedním ze 
zajímavých projektů je hotel Fabrika v Hum-
polci, který byl postaven na konci roku 2011 
(obr. 1). Tento hotel nabízí devatenáct pokojů, 
pět konferenčních sálů s celkovou kapacitou 
až 130 hostů, restauraci a wellness centrum.

Revos byl pověřen realizací systému vytá-
pění a klimatizace. Teplo pro vytápění hotelu 

primárně poskytují dvě tepelná čerpadla Dan-
foss s pěti vrty o hloubce 150 m (poskytují  
35 a 42 kW výkonu) a ještě dva pomocné ply-
nové kotle. V létě je naopak do hlubin země 
ukládáno teplo odčerpané z interiéru hotelu. 
V hotelu se o příjemné klima stará výkonná 
vzduchotechnika, jež řídí nejen teplotu, ale 
i kvalitu vzduchu. K udržování tepelné poho-
dy v hotelových pokojích byla zvolena nety-
pická kombinace podlahového topení a strop-
ního chlazení bez použití rušivých ventilátorů.

V objektu firmy MHA sousedícím s ho-
telem, byla instalována plynová kogenerač-

ní jednotka Tedom poskytují-
cí 30 kW elektrického výkonu 
a 62 kW tepelného výkonu. Je-
jím primárním úkolem je záso-
bovat hotel elektřinou v hava-
rijních případech. Kogenerační 
jednotka však i v běžném pro-
vozu zásobuje elektřinou budo-
vu MHA a vyrobené teplo je 
využíváno k vytápění jak bu-
dovy MHA, tak i hotelu v zim-
ním období.

V létě je teplo z kogenerační 
jednotky dále využíváno k chla-
zení hotelu prostřednictvím ab-
sorpční chladicí jednotky o vý-
konu 42 kW. Aby využití zbyt-
kových energií bylo dokonalé, 
je i teplo z odpadních vod hotelu 
využíváno k teplotní regeneraci 
vrtů a předehřevu TUV.

Řízení a maximální komfort

Řídicí systém B&R řídí te-
pelná čerpadla dvou budov, ko-
generační jednotku, pět klima-
tizačních jednotek, absorpční 
jednotku a vychlazování od-
padních vod. Řídicí systém se 
skládá ze dvou inteligentních 
jednotek s dotykovými disple-

ji Power Panel, napojených na hotelovou 
síť, vstupních a výstupních jednotek systé-
mu X20 v rozsahu 430 I/O kanálů pro hotel 
i budovu MHA a odpovídajícího programo-
vého vybavení.

Celý systém lze ovládat nejen z hote-
lových počítačů, ale též prostřednictvím 
internetu i z libovolného místa na svě-
tě. Maximální efektivitu systému zaručuje 
propojení systému řízení technického vy-
bavení hotelu s rezervačním systémem, což 
umožňuje plánovat optimální využití hote-
lových prostor.

(Bernecker + Rainer 
Industrie-Elektronik Ges.m.b.H.)

Řídicí systémy HVAC (z anglického Heating, Ventilation and Air Conditioning) prochá-
zejí v posledních několika letech výraznými změnami v reakci na rostoucí požadavky na 
úspory energie a integraci informačních a komunikačních systémů. K získání ekonomic-
kých výhod a přínosu pro životní prostředí jsou zapotřebí systémy, jež dokážou zajistit 
synergii tradičních a nekonvenčních zdrojů energie. K předním firmám v prosazováních 
nových trendů při využívání vysoce efektivních automatizačních prostředků a otevřené 
platformy firmy B&R patří firma Revos. Prokázala to např. při řešení systémů měření 
a regulace v novém hotelu Fabrika v Humpolci.

Obr. 1. Hotel Fabrika v Humpolci
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MHA company, the owner of the hotel, have a Tedom gas cogene-
ration unit that provides 30 kW of electric power and 62 kW of 
heating power. This unit is primarily designed as an emergency 
source for the hotel. It supplies electricity for the MHA building and 
heat for both MHA and the hotel in winter. It also helps with cooling 
the hotel in summer, using a 42 kW absorption cooling unit. Heat 
from the hotel waste water is also recovered to further minimize 
heat loss.

Control with integrated convenience
A B&R system controls the two buildings’ heat pumps, cogenera-
tion unit, five air-conditioning units, absorption unit and waste 
water cooling equipment. The control system consists of two in-
telligent Power Panel systems with touch screens connected to 
the hotel’s computer network, a range of X20 I/O modules provid-
ing 430 I/O channels for the hotel and MHA building, as well as the 
corresponding software. 

The whole system can be controlled not only from the hotel’s com-
puters, but also from virtually anywhere in the world with an Internet 
connection. The technology control system is connected to the 
booking system as well, making the hotel even more efficient.  Energy-saving building automation from Revos and B&R.

Radomír Fireš, Thermal Technology Representative at REVOS

“B&R industrial control systems are always several steps ahead of traditional systems for building 
technology. They offer outstanding reliability, excellent technical support and a single development 
environment for all aspects of an application.”

The control room for operating the heating and cooling system.The heating and control room of the Fabrika hotel
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Obr. 2. Řízení výměníkové stanice
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