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Možností řešení celoročního komfortního mikroklimatu 
(klimatizace, chlazení a topení) v administrativních budovách je 
několik. Pro správnou volbu systému je zapotřebí vzít v úvahu několik 
hledisek, mimo jiné to, zda vybíráme systém pro novou budovu nebo 
pro rekonstruovanou stavbu, pro jaké účely je budova stavěna, jak 
vysoký komfort vnitřního prostředí má splňovat nebo zda má budova 
ambice být certifikována jako nízkoenergetická stavba.

Ačkoli nejsou požadavky na systém klimatizace ze strany 
investora, stavebních úřadů, hygieny či auditorů hodnotících budovu 
jednotné, je zapotřebí, aby systém klimatizace splňoval následující 
požadavky:
 › úsporu provozní energie, nízké provozní náklady;
 › nízké investiční náklady;
 › tepelnou pohodu vnitřního prostoru – komfortní distribuce 

tepelně upraveného vzduchu (optimalizace průtoku přiváděného 
vzduchu odpovídající hygienické dávce pro osobu; nízká hladina 
vyzařovaného akustického výkonu klimatizačního zařízení 
v prostorách budovy; rychlost proudění v pobytovém prostoru, tj. ve 
výšce 1,8 m nad podlahou do 0,20 m/s; minimální teplotní gradient 
v pobytovém prostoru);

Moderní řešení klimatizace: 
TROX Air-Water System

+1 kor ?
4 m. Celkový chladicí výkon je dán součtem chladu z primárního 
vzduchu a chladu z cirkulačního vzduchu (dle konstrukce jednotky 
a použitých výfukových trysek je například 1 díl primárního vzduchu 
smíchán až se 6 díly indukovaného vzduchu z prostoru – tzn. 
indukční poměr 7).

Při návrhu systému je prioritou, aby průtok primárního 
čerstvého vzduchu odpovídal hygienické dávce čerstvého vzduchu 
na osobu, což je obvykle 36–38 m3/h na osobu. Chladicí výkony 
u indukčních jednotek většinou odpovídají tepelnému zatížení 
prostoru citelným teplem v rozmezí 60–110 W/m2. Indukční jednotky 
mají funkci distribučního elementu, čemuž odpovídá tvar výstupní 
štěrbiny jednotky. Navíc, například dle požadavku architekta, 
v sobě mohou mít jednotky integrovaný odsávací nebo přívodní 
díl. Indukční jednotka v tomto provedení působí jako homogenní 
celek a nepotřebuje žádný jiný distribuční prvek v místnosti nutný 
například pro odvod vzduchu. 

Minimální náklady, vysoká životnost
Při návrhu indukčních jednotek je nutné mít na zřeteli, že 

pracují pouze s „citelným“ teplem. V praxi to znamená úsporu oproti 
fan‑coilům asi třetiny velikosti zdroje chladu. Z toho pramení výrazné 
investiční a provozní úspory. Dále tento systém šetří investice týkající 
se odvodu kondenzátu (ten odpadá) a silnoproudu – není zde potřeba 
žádné napájení točivých elementů, jako jsou ventilátory a čerpadla. 
Vzhledem k jejich absenci mají indukční jednotky minimální náklady 
na údržbu a navíc vysokou bezporuchovou životnost. Odpadají 
problémy s hlučností, komfort je zajištěn díky odpovídající distribuci 
vzduchu a rozmístění jednotek. Z důvodu zajištění bezkondenzačního 
provozu je nutno klást důraz na úpravu primárního vzduchu 
v klimatizační jednotce – odvlhčení (rychlost vzduchu na výměníku 
chlazení). 

Jak již bylo uvedeno, jednotky se dodávají ve dvoutrubkovém 
(pouze chlazení) nebo čtyřtrubkovém provedení výměníku (chlazení 
a topení). Při použití čtyřtrubkového výměníku v indukčních 
jednotkách lze výrazně uspořit investiční náklady za instalaci topení. 
Odpadají veškeré prvky statického vytápění, jako jsou například 
otopná tělesa, podlahové vytápění či konvektory. To obzvlášť platí 
pro nově stavěné budovy, kde jsou technické vlastnosti oken, 
obvodového pláště a střechy na takové úrovni, že odpadá tzv. 

negativní sálání vlivem chladné stěny v klimatizovaném prostoru 
a lze indukčními jednotkami dosáhnout požadovaného komfortu 
pro uživatele i v období extrémně nízkých venkovních teplot, včetně 
minimálního gradientu teploty v místnosti. V praxi to znamená, že 
vedle dodržení vnitřní teploty je dodržen i rozdíl mezi „kotníkovou“ 
teplotou a teplotou u hlavy sedící osoby. Oprávněnost použití 
čtyřtrubkového provedení a vhodnost vytápění „shora“ je možné 
podpořit vytvořením CFD analýzy například pro typický kancelářský 
modul navrhované budovy.

Systém klimatizace administrativní budovy s indukčními 
jednotkami byl použit v ČR již v roce 2006 pro administrativní budovu 
„Stará celnice“ v Praze. Do konce roku 2015 bylo v různých typech 
budov instalováno 29 080 kusů tohoto zařízení od firmy TROX.

TROX je mezinárodní společností, která vyvíjí, vyrábí a prodává 
díly, zařízení a systémy pro vzduchotechniku a klimatizaci. Společnost 
byla založena v roce 1951, má pobočky ve 28 státech na pěti 
kontinentech se čtrnácti výrobními závody. Obchodní zastoupení je 
v sedmdesáti zemích. Díky svým letitým zkušenostem a zaměstnancům 
s vysokou technickou odborností zaujímá přední místo ve světě.
www.trox.cz

 › variabilitu vnitřních příček při klientských změnách;
 › minimalizaci prostorových nároků ve strojovnách, šachtách 

a podhledech;
 › bezporuchovost, minimální náklady na obsluhu, údržbu a čištění;
 › dlouhou životnost zařízení.

Systém klimatizace pomocí indukčních 
jednotek
Odpovědí na výše popsaná doporučení týkající se volby systému 

klimatizace administrativních budov jsou klimatizační systémy 
Air‑Water System, které firma TROX vyvíjí, neustále zdokonaluje, 
uvádí do provozu a nabízí na celosvětový trh již přes dvacet let. 

Air‑Water System je systémem klimatizace pomocí indukčních 
jednotek – aktivních chladicích trámů s přívodem primárního 
čerstvého upraveného vzduchu, který funguje následovně: primární, 
tepelně a vlhkostně upravený vzduch je jedinou hybnou veličinou 
u indukčních jednotek a zajišťuje přisávání cirkulačního vzduchu 
z prostoru do indukční jednotky. Cirkulační vzduch je veden 
v indukční jednotce přes vodní výměník, kterým proudí chladicí 
voda, a dochází k jeho ochlazování. Vstupní teplota chladicí vody 
do výměníku v indukční jednotce se musí pohybovat nad rosným 
bodem cirkulačního vzduchu. Na základě této podmínky u systémů 
s indukčními jednotkami, na rozdíl od systému s fan‑coily, odpadají 
mimo jiné problémy spojené s odvodem kondenzátu (čerpadla 
kondenzátu, netěsné potrubí odvodu kondenzátu, koordinace 
potrubí s ostatními profesemi). Jednotky zajišťují chlazení prostoru 
(dvoutrubkový výměník), ale mohou prostor i vytápět (čtyřtrubkový 
výměník). Jednotky rovněž nemají oproti fan‑coilům žádné točivé 
elementy. Použití indukčních jednotek je možné do instalační výšky 

Nově postavená administrativní budova Gemini ACEP Pankrác; v budově 
byly použity na základě CFD analýzy indukční jednotky TROX DID632 
ve čtyřtrubkovém provedení pro chlazení a vytápění, budova tedy nemá žádné 
statické topení; foto: Michal Linhart. 

Typickým příkladem uvedených požadavků klimatizace administrativních 
prostor je nedávno dokončená budova Aviatiky v administrativním centru 
Waltrovka v Praze na Smíchově; v budově jsou použity indukční jednotky TROX 
typu DID632, převážně v délkách 1 200 mm; stejný typ jednotek bude použit 
i pro další budovy areálu – Mechanika a Dynamika; foto: Michal Linhart.

Ukázka vnitřního interiéru budovy AC ENTERPRICE v Praze; pro systém 
chlazení a topení bylo použito indukčních jednotek TROX model DID632 
(čtyřtrubkové provedení); jednotky byly umístěny rovnoběžně s celoprosklenou 
fasádou objektu; foto: Michael Tomeš.

Detail sádrokartonového podhledu s instalovanými indukčními jednotkami TROX model DID632 v budově AVIATIKY, areál administrativního centra Waltrovka 
v Praze na Smíchově; foto: Michal Linhart.


