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The art of handling air

Zkušenosti a inovace

The art of handling air

Umění zacházení se vzduchem rozumí TROX jako skoro 

žádný jiný podnik.

V těsném partnerství s náročnými zákazníky na celém světe 

vede TROX ve vývoji, výrobě a v odbytu komponentů a systémů 

pro větrání a klimatizaci prostorů.

Plánovitý výzkum a vývoj pro různé výrobky se stále více 

rozšiřuje vývojovými zakázkami, vztahujícími se k projektu.

Řešeními, specifickými pro zákazníka, používá přitom TROX 

ukázkové standardy a otevírá si v celém světě stále nové trhy 

a trvalé šance k odbytu. Tak je TROX od zavedení první stropní 

indukční vyústě v 80. letech vedoucím dodavatelem tohoto 

všestranného výrobku v Evropě.

Výrobky pro větrání a klimatizace

Komponenty

•  Vyústě

•  Regulátory průtoku

•  Komponenty ochrany proti 

požáru a kouři

•  Tlumiče hluku

•  Klapky a protidešťové 

žaluzie

Systémy

•  Systémy vzduch-voda

•  Systémy větrání laboratoří

•  Komunikační systémy pro 

ochranu proti požáru a kouři

•  Intenzivní chladicí systémy  

pro IT-oblast (AITCS)

Věž pošty, Bonn, Německo

Firma TROX, Neukirchen-Vluyn, Německo

TROX PODPORA ZÁKAZNÍKŮ 

TROX klade velký důraz na péči o zákazníky a nabízí během 

celé fáze projektování, výroby a využívání větracího a 

klimatizačního zařízení podporu při projektování a zajišťování 

komponent a systémů jakož i při servisu a údržbě.

TROX v číslech

–  3.000 zaměstnanců na celém světě

–  380 mil. Euro obrat v roce 2008

–  24 dceřiných společností ve 22 zemích

–  13 výrobních míst v 11 zemích

–  11 výzkumných a vývojových středisek po celém světě

–  více jak  25 dalších  vlastních odbytových kanceláří a 

přes 50 zástupců a dovozců v celém světě

TROX vydává tuto příručku pro projektování, aby Vám 

umožnil snadné a individuální projektování pro správné 

použití různých systémů voda-vzduch. Najdete zde 

všeobecné vysvětlivky a přednosti těchto systémů, kritéria pro 

projektování, ekonomické aspekty a architektonické možnosti 

tvarů jakož i podrobný přehled výrobků.

Přejeme Vám hodně radosti a úspěchů s naší novou příručkou 

pro projektování

Užijte si i Vy: The art of handling air!
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Voda-vzduch

Ve kterých případech by se měly 

použít systémy voda-vzduch?

U mnoha projektů v klimatizaci je vzduch v místnosti znečištěn 

pachy nebo škodlivými látkami a je také ohříván vnějšími a 

vnitřními zátěžemi. Stroje, přístroje a osvětlovací zařízení, 

ale také uživatelé místnosti způsobují znečištění vzduchu a 

tepelnou zátěž, kterou je potřeba při projektování zohlednit. 

V zasedacích místnostech, kinech a divadlech je člověk 

dominantní příčinou  znečištění vzduchu. Dobrá kvalita vzduchu 

se dá dosáhnout jen s dostatečně stanoveným průtokem 

čerstvého vzduchu ve vztahu k počtu osob. Nutný vytápěcí 

a chladicí výkon je zde většinou dán temperací přívodního 

vzduchu. V těchto případech je klasický systém jen-vzduch pro 

klimatizaci dobrou volbou.

Systémy-voda-vzduch se dnes používají v mnoha moderních budovách a nabízejí 

přímo v kancelářských a správních budovách energeticky účinná řešení pro větrání 

a klimatizaci prostorů. Existuje množství možností instalací pro systémy voda-

vzduch,takže dnes jsou k dispozici varianty pro skoro každou budovu, které také 

vyhovují vysokým architektonickým nárokům.

Martini-kostel, Bielefeld, Německo

Jen vzduchový systém s dýzami s velkým dosahem

Moderní kancelářské a správní budovy jsou vybaveny mnoha 

technickými přístroji a mají velké zasklené plochy. Tepelná 

zátěž od přístrojů a zátěž od oken mohou prostor značně 

ohřívat bez toho, že by se podstatně nepříznivě ovlivňovala 

kvalita vzduchu znečišťováním.

Systém jen-vzduch by vyžadoval k chlazení prostorů velké 

průtoky vzduchu s příslušně vysokými náklady na energii za 

úpravu a dopravu vzduchu. Zde se nabízejí systémy voda-

vzduch, protože u těchto systémů se vytápěcí a chladicí výkon 

může dimenzovat nezávisle na průtoku venkovního vzduchu. 

Dále nabízí systémy voda-vzduch výhodu, že se energie 

transportuje mnohem výhodněji vodou než vzduchem, takže 

při stejném vytápěcím nebo chladicím výkonu vzniká menší 

spotřeba energie.

Tholos-divadlo, Athény, Řecko

Systém jen-vzduch s vířivými anemostaty ve stupních a dýzami s dalekým dosahem
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Obsazení osobami Vysoký semi-
nární prostor

Nízká
kancelářpříklad

Potřeba vzduchu
Typické obsazení m²/osobu 3 10 až 12

Typický průtok vzduchu 
(l/s)/m² 7 1,4 až 2,2

(m³/h)/m² 25 5 až 8

Potřeba vzduchu
Potřeba vzduchu W/m² 80 80

Chladicí výkon vzduchu W/(m³/h) ca. 80 18 až 26
při t = 10 K

Chladicí výkon vody W/m² – 54 až 62

Voda-vzduch

Capricornhaus, Düsseldorf, Německo

Systém voda-vzduch s fasádními větracími jednotkamii

Kancelářské budova, Brno, Česká republika

Systém vzduch-voda se stropními indukčními vyústěmi 

Vzduch pro osoby -

Voda pro zátěže

Které výhody se nabízejí architektovi?

• Zlepšená plošná účinnost 

 Systémy voda-vzduch pracují s menšími průtoky vzduchu, takže potřebné rozměry 

vzduchotechnického potrubí mohou být menší.

• Architektonické možnosti tvarů

 S jednotkami pro zabudování do podlahy, stropu nebo stěny/fasády jsou možná optimální 

řešení specifická pro projekt.

• Vysoká flexibilita při změně využití

     Modulární uspořádání systémů voda-vzduch umožňuje pozdější změny využití bez změn 

instalace.

• Zachování stávající stavební podstaty

     Pro sanování stávající budovy a pro dodatečné vybavení jsou systémy voda-vzduch 

zvláště vhodné.
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Pasivní chladicí
systémy Indukční jednotky Fasádní

větrací jednotky
Strana 10 Strana 22 Strana 44 

Chladicí strop
Chladicí

tvarová plocha

Stropní
indukční
vyústě

Parapetní
indukční
vyústě

Podlahové
indukční
vyústě

Parapetní
jednotky

Podlahové
jednotky

Chladicí
trám

Strana 13 18 26 36 40 53 55
Typ budovy

Hala •
Hotel •         •         •         •         •
Škola, universita •         •         
Kancelář, správa •         •         •         •         •         •         •
Letiště, nádraží •         •         •

Způsob zabudování
Strop

V rovině stropu •         •      
Volně visící •         •         •

Podlaha •
Vnitřní stěna •
Venkovní stěna/fasáda •

Způsob distribuce vzduchu
Směšování vzduchu •         •         •         •         •      
Zdrojové větrání •         •         •         •     

Základní funkce
Vytápění •         •         •         •         •         •       
Chlazení •         •         •         •         •         •         •
Větrání •         •         •         •         •      
Odvětrání •

Přídavné funkce
Osvětlení •         •         •
Bezpečnost •         •         •
Informace •         •         •
Tlumení hluku •
Zpětné získávání tepla
Akumulace latent. tepla

Výkonnostní parametry
Typický
chladicí výkon 30 – 60 30 – 100 50 – 100 40 – 80 40 – 70 30 – 60 30 – 60

[W/m2]

Typický
průtok venkov. vzduchu 1,4 – 2,2 1,4 – 2,2 1,4 – 2,2 1,4 – 2,2 1,4 – 2,2

[(l/s)/m 2]

[(m3/h)/m 2] 5 – 8 5 – 8 5 – 8 5 – 8 5 – 8

Typická
hladina hluku 20 20 35 35 35 35 35
v místnosti [dB(A)]

•         •      

•         •      

•

•         •      
•         •      

•
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Přehled systémů

Podle využití budovy dodávají všechny představované systémy pohodové klima prostorů.

Různé systémy nabízejí pro rozdílné struktury budov a využití funkční a ekonomicky optimální řešení. 

Kvalita vzduchu a vody se orientuje vždy podle skutečné potřeby.

Typy budov

První doporučení systému k orientaci se dá odvodit ze struktury 

a využití budovy.

• Hala

Ve veletržních halách je podíl 

chladicí zátěže k odvádění, která 

vzniká osvětlením a přístroji na 

veletržních stáncích podstatně 

vyšší než chladicí zátěž 

návštěvníků veletrhu. Ve výrobních halách se zpravidla zdržuje 

jen málo osob, takže chladicí zátěž je hlavně způsobována 

zdroji tepla. Velké výšky prostorů kladou zvláštní požadavky na 

distribuci vzduchu.

• Hotel

Při dimenzování venkovního 

vzduchu pro hotelový pokoj se 

počítá s jednou nebo dvěma 

osobami. Chladicí zátěž 

osvětlením a velkými okenními 

plochami může být značná. Jednotky by měly být instalovány 

většinou ve stísněných prostorových poměrech, například 

skryté v prostoru podlahy. Akustické požadavky na přístroje 

jsou zvláště vysoké.

• Škola, univerzita

V mnoha případech je systém 

jen-vzduch pro vyučovací prostory 

a posluchárny optimální. Když 

však existují značné tepelné 

zátěže z velkých okenních ploch, 

osvětlení a/nebo z počítačů, je účelný systém voda- vzduch. Ve 

stávajících budovách se nechá systémem voda- vzduch zvýšit 

chladicí výkon, když není možné zvýšení průtoku venkovního 

vzduchu. Také zde je kladen velký důraz na akustiku.

• Kancelář, správa

Ve vztahu k malému počtu 

uživatelů místnosti jsou chladicí 

zátěže v kancelářských prostorách 

často významné. Osvětlení a 

četné přístroje jako  počítače a 

kopírky vytvářejí teplo. K tomu se řadí ještě chladicí zátěž ze 

slunečního záření. Tyto zátěže mohou mít časem silné výkyvy. 

Systém s odpovídající regulací musí variabilně reagovat.

• Letiště, nádraží

Zóny s velmi rozdílným využitím 

charakterizují tento  typ budov. 

Systém musí být velmi flexibilní. 

Se systémem voda-vzduch jako 

nosičem energie obsahuje každá 

zóna jednotku, optimálně dimenzovanou podle potřeby. K řešení 

mohou vést také kombinace systémů.



8

Přehled systémů

Místo zabudování

Každý systém je koncipován a optimalizován pro jedno 

upřednostněné místo zabudování. U stanovených míst 

zabudování jsou takto určené systémy předběžnou volbou.

Stropy

U četných projektů je k dispozici 

mezistrop nebo se přepokládá. 

Systémy voda-vzduch se dají 

s výhodou použít do každého 

druhu stropu. Stropní  indukční 

vyústě a chladící tvarové plochy 

ve vynikající úpravě mají krásně 

tvarované dekorační prvky, které volně visí pod stropem a tvoří 

architektonické akcenty.

Podlaha

V moderních kancelářských 

budovách patří dvojitá podlaha 

ke standardnímu vybavení. Není 

však nutné využít celý dutý 

prostor pod dvojitou podlahou pro 

položení elektrických a datových 

vedení. Z tohoto důvodu může 

být integrace vzduchotechniky do dvojité podlahy  mimořádně 

zajímavá. Budovy se skleněnými fasádami přes celou výšku 

místností kladou zvláštní nároky na technické vybavení budovy. 

Také zde jsou podlahové jednotky chytrou alternativou.

Vnitřní stěna

Parapetní indukční jednotky, 

umístěné na vnitřních stěnách, 

umožňují svým zdrojovým 

způsobem distribuci vzduchu 

větrání bez turbulencí a průvanu. 

Pro velké kancelářské plochy je 

účelná kombinace s ostatními 

systémy voda-vzduch. Parapetní indukční jednotky pro vnitřní 

zóny  a např. doplnění podlahové indukční vyústě na fasádu je 

účelné.

Venkovní stěna / Fasáda

K decentralizovanému větrání 

prostor nabízí fasáda bezpočet 

možností. Inovativní řešení jsou 

možné buď pro projekty nových 

staveb jakož i pro stávající budovy. 

Integrace jednotek do fasády nebo 

na fasádu zvyšuje účinnou plochu 

budovy a nabízí vysokou výtvarnou volnost.

Směšování vzduchu

Přívodní vzduch se přivádí do 

místnosti s rychlostí proudění 

2 až 5 m/s na vyústi. Proud 

vzduchu se směšuje se vzduchem 

v místnosti a plynule větrá celý 

objem vzduchu v  místnosti. Směšování vzduchu se vyznačuje 

stejnoměrným rozdělením teploty a kvality vzduchu v celém 

prostoru. 

Distribuce vzduchu

Pohoda v klimatizovaných prostorách je vedle mnoha dalších 

vlivů  také závislá na rychlosti a stupni turbulencí proudění 

vzduchu v prostoru. Distribuce vzduchu má tak vysoký význam.

Zdrojové větrání

Přívodní vzduch proudí pokud 

možno u země s nižší rychlostí 

do místnosti  a rozšiřuje se podél 

plochy podlahy. Na zdrojích tepla 

jako lidech a přístrojích se tvoří 

vzestupné proudění tak, aby 

se vzduch vyměňoval primárně 

v těchto prostorách. Zdrojové větrání je ovlivněno nižšími 

rychlostmi vzduchu  při nepatrných turbulencích. Kvalita 

vzduchu v pobytové zóně je velmi vysoká.
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Přehled systémů

Funkce

Funkce systémů se rozlišuje v podstatě podle druhu přípravy 

vzduchu a dodatečné úpravy vzduchu.

•  Fasádní větrací jednotky umožňují úpravu vzduchu 

z venkovního vzduchu. Venkovní vzduch se filtruje. 

V závislosti na jednotce je možné vytápění, chlazení nebo 

obojí.

•  Dodatečná úprava vzduchu se provádí u indukčních jednotek 

chlazením a/nebo vytápěním indukovaného vzduchu 

z  místnosti (sekundární vzduch).

Výkonnostní parametry

Podstatná kritéria výkonu k volbě systému  jsou  potřebný 

průtok venkovního vzduchu a chladicí zátěž. Indukční 

jednotky se zásobují z centrální úpravy vzduchu 

s upraveným venkovním vzduchem. Fasádní větrací 

jednotky nasávají venkovní vzduch otvorem ve venkovní 

stěně / fasádě nejkratší cestou. Údaje k typické hladině 

akustického tlaku se zakládají  na útlumu místnosti od 6 

do 8 dB.

Přídavné funkce

Osvětlení 

Stropní indukční vyústě nebo chladicí 

trámy se zabudovanými dlouhými svítícími 

poli  nebo halogenovými zářiči šetří místo, 

zvyšují kvalitu instalace a redukují rozhraní 

na staveništi.

Bezpečnost

Chladicí trámy a stropní indukční 

vyústě mohou obsahovat hlásiče kouře, 

sprinklery a čidla pohybu. Bez dodatečně 

instalovaných jednotlivých komponentů by 

se nezvýšila bezpečnost budovy.

Informace

Integrované reproduktory, displeje nebo 

jiné optické ukazatele jako obrazovky 

přenášejí do místnosti důležité informace, 

například na nádražích nebo letištích.

Tlumení hluku 

Chladicí trámy a chladicí tvarové plochy 

s materiálem, tlumícím hluk optimalizují 

akustiku prostoru a zvyšují tím pohodu.

Zpětné získávání tepla

Integrovaný výměník tepla ke zpětnému 

získávání tepla zvyšuje energetickou 

účinnost  systému.

Akumulace latentního tepla

Přirozené chlazení bez chladicích strojů při 

využití teplotních rozdílů  mezi dnem a nocí 

umožňuje integraci materiálu s fází změny 

(PCM) do systému.

Velká úřední budova, Londýn, Velká Británie
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Hubert Burda Věž médií, Offenburg, Německo

Pasivní chladicí systémy
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Pasivní chladicí systémy

Pro prostory s vysokými chladicím  zátěžemi jsou dobrým řešení pasivní chladicí systémy 

k tichému chlazení, když existují nejvyšší požadavky na komfort. Kvalita vzduchu se 

udržuje centralizovaným nebo decentralizovaným větracím systémem.  Chladicí trámy 

nebo chladicí stropy doplňují účelně tyto systémy tím, že se chladicí zátěže odvádějí 

výlučně transportním médiem vodou. Optimální dimenzování obou systémů vede 

k nejvyšší energetické účinnosti.

V projektech nových staveb se dá realizovat mnoho výtvarných myšlenek s pasivními 

chladicími systémy. Výsledkem je vysoký komfort, vysoké akceptování uživatele a nízké 

provozní náklady. V mnoha stávajících budovách je možné dodatečné zabudování 

chladicích  trámů nebo chladicího stropu.Tím je stále k dispozici dodatečný chladicí výkon 

zvláště když existující větrací zařízení nepřipouští žádné zvýšení výkonu.

Popis funkce

Pasivní chladicí systémy přijímají svými povrchy teplo 

z prostoru a přenášejí ho na transportní médium vodu. Přenos 

tepla se může provádět sáláním nebo konvekcí. Systémy se 

rozlišují různými podíly sálání a konvekce.

Princip sálání

Mezi plochami s rozdílnými teplotami se koná přenos tepla od 

teplejších ke studenějším tělesům sáláním (elektromagnetické 

vlny). Mezi pasivními chladicími systémy přijímají chladicí 

stropy největší podíl tepla sáláním. Povrch zdrojů tepla jako lidí, 

kancelářské stroje a světla vyzařuje teplo na plochu chladicího 

stropu. Teplo z větší části přijme materiál chladicího stropu, 

vede ho dál a odevzdává chladící vodě.

Princip konvekce

Přenos tepla konvekcí podmiňuje médium (zde vzduch), který 

přijímá teplo a prouděním transportuje na jiné místo.

V klimatizovaných prostorách se vzduch ohřívá na lidech, 

kancelářských strojích a jiných zdrojích tepla, je tím lehčí 

a stoupá nahoru. Na ploše chladícího tělesa vzduch teplo 

odevzdá, ochladí se a klesá dolů (gravitační provoz).

Zámek  Moyland, Bedburg-Hau, Německo

Princip konvekce

Výhody 

• Vyšší komfort  a vysoké akceptování uživatele

• Velká výtvarná volnost pro architekty

• Nízké rychlosti vzduchu v pobytovém prostoru a tím 

žádné jevy průvanu

• Žádné hluky od proudění vzduchu

• Nepatrné provozní náklady

• Jednoduché dodatečné vybavení

Princip sálání
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Pokyny pro projektování

Regulace

Teplota studené vody na přívodu pasivních chladicích systémů 

vyžaduje zvláštní pozornost a musí být v každém případě 

regulována. Způsob provozu a odpovídající regulace se řídí 

podle celkové technické koncepce. Důležité je, aby teplota 

studené vody na přívodu nebyla pod rosným bodem.

Čidlo rosného bodu nabízí dodatečnou záruku.

Regulace teploty místnosti

Teplota místnosti se reguluje pomocí pasivního chladicího 

systému. Regulátor teploty místnosti k tomu řídí ventil ke 

škrcení průtoku vody. Komponenty k regulaci studené vody 

na přívodu a/nebo teploty místnosti a vodní ventily mohou 

být dodány jako příslušenství systému. Volba výrobků a 

dimenzování by se měla provádět s odsouhlasením technika 

pro měření a regulaci.

Vytápěcí provoz

Pasivní chladicí systémy jsou podle svého určení 

optimalizovány pro chladicí provoz. Nicméně, mohou být také 

použity k vytápění s teplou vodou. Časté použití je vytápěcí 

provoz vnějších zón při nízkých venkovních teplotách. Tím se 

redukují tepelné vlivy fasády ve prospěch pocitu pohody.

•  Chladicí trámy

 Chladicí trámy ohřívají podle principu konvekce vrstvu 

vzduchu blízko stropu. Při vysoké teplotě teplé vody na 

přívodu se pod stropem vytvoří polštář teplého vzduchu, 

který nedosáhne pobytové zóny. Teplota teplé vody na 

přívodu by neměla překročit 50 °C.

•  Chladicí stropy

 Předávání tepla sáláním funguje v zásadě také ze stropu. 

Z důvodu pocitu pohody by teplota teplé vody na přívodu 

měla obnášet maximálně 35 °C. Tím se docílí vytápěcího 

výkonu maximálně 50 W/m².

Kvalita vzduchu

Pasivní chladicí systém pokrývá výlučně chladicí zátěže. 

K udržení kvality vzduchu se doporučuje větrací nebo 

klimatizační systém. Průtok venkovního vzduchu se stanoví 

relativně nízko (2- až 3-násobek výměny vzduchu). Větrací 

systém má v podstatě následující úkoly:

•  Přívod venkovního vzduchu pro lidi

•  Odvod škodlivin

•  Omezení relativní vlhkosti vzduchu

Tepelný výkon

Tepelný výkon pasivních chladicích systémů je dimenzován na 

100 % výměnu tepla s vodou. Chladicí výkon je určován hlavně 

rozdílem mezi teplotou v místnosti a teplotou ploch chladicího 

tělesa. Poslední je závislý na teplotě studené vody. Ke zvýšení 

výkonu se však tato nemůže libovolně snižovat, protože by se 

dostala pod teplotu rosného bodu.

Rosný bod

Ve strojně větraných budovách se také udržuje v létě vlhkost 

vzduchu v místnosti v mezích. Při 26 °C prostorové tepoty a 

50 % relativní vlhkosti obnáší teplota rosného bodu asi 15 °C. 

Teplota studené vody na přívodu pro pasivní chladicí systémy 

se proto nereguluje pod 16 °C. Při teplotách studené vody na 

přívodu v blízkosti rosného bodu by se měly z bezpečnostních 

důvodů použít čidla rosného bodu.

Příliš otevíraná okna

Při otevřeném okně se může vlhkost vzduchu v místnosti dostat 

na hodnotu, která má za následek vyšší teploty rosného bodu. 

Je možné, že teplota studené vody je pak pod rosným bodem. 

S okenními kontakty se provede uzavření průtoku studené vody. 

K úspoře energie by se měl obecně při otevřeném okně přerušit 

přívod tepelné energie.

Švýcarská pošta, Chur, Švýcarsko
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Výhody 

• Chladící trámy jsou schopné odvádět z místností 

vysoké tepelné zátěže 

• Dalekosáhlá flexibilita pro uspořádání kancelářských 

ploch instalací na stropě

• Libovolné zařízení nábytkem a uspořádání příček

• Skoro bezhlučné chlazení

• Série jednotek s odstupňovaným spektrem od malých 

k vysokým výkonům s rozměry podle potřeby

• Volně visící, v rovině stropu nebo skryté zabudování

• Multiservisní funkce možné

• Hodí se pro sanaci stávajících zařízení 
 Letiště Düsseldorf, Düsseldorf, Německo

Pasivní chladicí systémy

Chladicí trámy

Chladicí trámy odvádějí vysoké chladicí zátěže a jsou vhodné pro široké spektrum 

použití a výkonu. V kombinaci s větracím a klimatizačním systémem přejímají největší 

díl chladicí zátěže. Jako účelné doplnění systémů jen-vzduch nebo voda-vzduch mohou 

být cíleně použity tam, kde jsou nutné dodatečné chladicí výkony.

Chladicí trámy nevyžadují žádné mezistropy a mohou být tak s výhodou použity pro 

sanaci a dodatečné vybavení.

Multiservisní chladicí trámy jsou kompletním řešením pro techniku budov, které vedle 

vzduchotechniky obsahují ještě další funkční jednotky. 

Popis funkce

Chladicí trámy odebírají teplo ze vzduchu v místnosti 

a předávají ho na transportní médium - vodu.

Přenos tepla se děje z 90 % konvekcí.

Na plochách výměníku tepla se vzduch z místnosti ochlazuje, 

čímž stoupne hustota a vzduch proudí dolů. Uvnitř budovy

se vzduch vede vertikálně přes celou výšku budovy.

Tím se zvyšuje komínový efekt a v důsledku toho

průtok vzduchu a chladicí výkon.

Aby se umožnilo proudění vzduchu chladicími trámy, 

jsou tyto instalovány pod stropem, volně zavěšené.

Zabudování v rovině stropu je možné, pokud jsou v něm

štěrbinové otvory.

Hubert Burda Věž médií, Offenburg, Německo

Průřez chladicím trámem
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Chladicí trámy

Multiservisní schopnosti

Chladicí trámy mohou rovněž splňovat funkce jako stropní 

indukční vyústě. Zvláště výhodné je provedení montáže, 

kabeláže a hadic všech konstrukčních dílů výrobcem, takže 

systémy, připravené k zapojení a provozu umožňují optimální 

instalaci.

•  Integrované osvětlení s rozdílnými osvětlovacími systémy a 

intenzitami osvětlení 

•  Hlásiče kouře

•  Sprinklery

•  Reproduktory

•  Čidla pohybu

•  Kabelové lávky, integrované

Pokyny pro projektování

Uspořádání

Chladicí trámy jsou tak uspořádány, že jsou harmonicky 

včleněny do podhledu stropu. Rozměry jsou kompatibilní 

s běžnými stropními systémy. Když jsou uspořádány volně 

visící, dají se chladicí trámy využít jako markantní výtvarný 

prvek vnitřního architektonického uspořádání.

Když jsou chladicí trámy přiřazeny k určitým modulům, dají 

se pružně přizpůsobit velikostem místností a také pozdějším 

změněným požadavkům.

Distribuce vzduchu

Podle funkce vzniká pod chladicím trámem proudění 

ochlazeného vzduchu směrem dolů. Při vysokých chladicích 

zátěžích mohou pak v závislosti na výšce místnosti vznikat 

v pobytové zóně rychlosti proudění 

větší než 0,2 m/s. V těchto případech se doporučuje chladicí 

trámy neumisťovat přímo nad pracovní místa,

nýbrž zvolit prostory chodeb nebo hal. Instalace v blízkosti 

fasády přináší dále tu výhodu, že teploty povrchu okenních 

tabulí zůstávají nízké, ve prospěch komfortu uživatelů.

Když jsou chladicí trámy dimenzovány pro střední rozsahy 

výkonů, není umístění nad pracovní místa kritické.

Ředitelství skotské Královské banky, Gogarburn, Velká Británie

rozvody vody

sprinklery

regulační ventily 

a servopohony

světelné a 

kabelové kanály

reproduktor
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Chladicí trámy

Zabudování do různých stropních systémů

Chladicí trámy jsou z principu vhodné pro všechny stropní 

systémy.

Ale bezpodmínečně se musí dbát, aby mohl vzduch v místnosti 

nerušeně proudit k horní straně chladicího trámu.

•  Volně visící

 Volně visící instalace je možná u všech stropních systémů.

•  Uzavřené stropy

 Také instalace v rovině stropu do uzavřených stropů bez 

přímo ohraničené okrajové štěrbiny je možná. Aby mohl 

vzduch v místnosti nerušeně proudit k chladicím trámům, je 

třeba naplánovat otvory na jiném místě, jako vyústě, světla 

s odvodním vzduchem nebo děrované stupňovité části 

v okrajovém prostoru stropu.

•  V rovině stropu u modulových stropů

   Chladicí trámy a prvky stropu jsou staticky nezávislé. 

   Mezi chladicími trámy a ohraničenými stropními  prvky je 

třeba pamatovat na štěrbiny. Součet volných ploch by měl 

odpovídat přibližně ploše (d x š) chladicího trámu. 

•  Otevřené modulové stropy

 Chladicí trámy jsou volně visící nad stropními prvky. Otvory 

otevřeného modulového stropu jsou dostatečné, aby mohl 

vzduch proudit nerušeně nahoru a dolů.

Oblast použití

•  Když se chladicí trámy instalují přímo nad místa pobytu, 

neměl by dimenzovaný chladicí výkon překročit 150 W/m. 

U vyšších výkonů se nedají vyloučit jevy průvanu na 

pracovních místech, ležících pod nimi.

•  V komfortních prostorách mohou být použity chladicí trámy 

jen společně se vzduchotechnickým zařízením místnosti 

k udržení kvality vzduchu.

•   Před větráním okny bez vzduchotechnického zařízení 

místnosti důrazně varujeme. Při vysoké vlhkosti venkovního 

vzduchu vniká vlhkost do místnosti a není odváděna. Tím 

může dojít k tvoření plísní. 

•  Ve vedlejších prostorách bez strojního větrání by se chladicí 

trámy měly používat jen když tam nevznikají žádné zátěže 

vlhkostí. Také zde může dojít k tvoření plísní.

•  Maximální vytápěcí výkon chladicích trámů obnáší cca 150 

W/m.

Ředitelství Norwich Union, Norwich, Velká Británie



Parametry pro dimenzování přístroje 
Parametry Typické hodnoty Příklad Poznámky
Teplota místnosti 22 až 26 °C 26 °C

Plocha místnosti (6,0 x 4,0) 24 m²

Chladicí výkon vody 840 W

Chladicí výkon vztažený k podlahové ploše 30 až 60 W/m² 35 W/m²

Teplota studené vody na přívodu 16 až 20 °C 16 °C

Teplota studené vody na výstupu 18 až 23 °C 19 °C

Výsledek dimenzování 1)

Účinný teplotní rozdíl -10 až -4 K -8,5 K

Možná délka chladicího trámu 5 m

Potřebný chladicí výkon na m 168 W/m

při -10 K 208 W/m

Zvoleno: 2 ks PKV-L/2500 x 320 x 300 děrovaný plech 50% volný průřez

Jmenovitý chladicí výkon 220 W/m při -10 K, údaj výrobce

Průtok studené vody na chladicí trám 50 až 250 l/h 120 l/h
Chladicí výkon při -8,5 K 178 W/m

Skutečný chladicí výkon 180 W/m x 1,01 korekce k 110 l/h  

Projektovaný chladicí výkon 900 W
Rychlost vzduchu v 1 m pod chladicím trámem 0,15 až 0,22 m/s max. 0,2 m/s

Tlaková ztráta na straně vody u chladicího trámu 0,2 až 2,5 kPa/m 2,1 kPa 0,84 kPa/m
1)  Dimenzováno s výpočtovým programem TROX  
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Chladicí trámy

Dimenzování zařízení
Účinný teplotní rozdíl

Vedle konstrukce chladicího trámu a materiálu ploch výměníku 

tepla je účinný teplotní rozdíl rozhodující veličinou. 

účinný teplotní rozdíl

teplota studené vody na přívodu

teplota studené vody na výstupu

teplota místnosti

Korekční faktor pro jiné průtoky vody

Údaje o výkonu výrobce platí pro určitý průtok vody. S vyšším 

průtokem vody se dá docílit vyšší výkon.

Za určitých okolností je nutný průtok vody také menší, takže 

skutečný výkon se musí korigovat směrem dolů. 

Údaje o korekčním faktoru najdete v prospektech.

Příklad návrhu

Přepočet na jiné teplotní rozdíly  

Údaje výrobce o tepelných výkonech jsou zpravidla vztaženy 

na jeden určitý teplotní rozdíl. Očekávaný tepelný výkon při 

plánovaném teplotním rozdílu se může přibližně vypočítat s 

následujícím vzorcem.

  tepelný výkon (chlazení nebo vytápění)   

  tepelný výkon, údaje výrobce

  účinný teplotní rozdíl, dimenzovaný

  účinný teplotní rozdíl, údaje výrobce

Průtok vody

S následující hodnotovou rovnicí se může velmi jednoduše 

vypočítat potřebný průtok vody.

  průtok vody v l/h

  tepelný výkon (chlazení nebo vytápění) ve W

  teplotní rozdíl na straně vody
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Chladicí trámy

Chladicí trámy

Série PKV

Multifunkční chladicí trámy

Série PKV-B

Série MSCB

Varianty s rámem nebo děrovaným plechem

Instalace volně visící nebo v rovině stropu

 

L: 900 – 3000 mm • B: 180 – 600 mm

H: 110 – 300 mm

Chladicí výkon do 1440 W

Tvarově krásný plochý konstrukční tvar

Také pro vytápěcí provoz

Integrované dlouhé svítící pole a halogenový zářič

Volně visící zabudování

Multiservisní řešení specifické podle projektu možné

 

L: 3200 mm • B: 525 mm • H: 70 mm

Chladicí výkon do 255 W

Vytápěcí výkon do 530 W

Tvarově krásný vzhled

Volně visící  

Chladicí výkon podle potřeby specifické pro projekt

Multiservisní řešení specifické podle projektu možné

 

L: 1500 – 3000 mm • B: 600 mm • H: 200 mm

Chladicí výkon do 900 W
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Chladicí stropy • Chladicí tvarové plochy

Chladicí stropy a tvarové chladicí plochy odvádějí vysoké chladicí zátěže a nabízejí 

přitom uživatelům místnosti nejvyšší možný komfort a architektům vysokou výtvarnou 

volnost. Pocity průvanu a hluky proudění jsou téměř vyloučeny. V prostoru nevznikají 

ani vertikálně ani horizontálně žádné velké teplotní diference, což zvyšuje pocit tepelné 

pohody. V projektech nových budov se chladicí stropy a chladicí tvarové plochy volí 

často z architektonických důvodů. Potřebují jen nepatrnou výšku, takže přicházejí 

v úvahu pro sanaci a dodatečné vybavení také tehdy, když není k dispozici žádný 

mezistrop.

Chladicí stropy a chladicí tvarové plochy odebírají na svém 

povrchu teplo z místnosti a přenášejí ho na transportní médium 

vodu. Chladicí stropy jsou zpravidla celoplošné zavěšené 

stropy, které působí podle principu sálání. Tvarové chladicí 

plochy sestávají z otevřené konstrukce s vloženými mezerami. 

Chladicí prvky mají také na horní straně kontakt se vzduchem 

v místnosti. Tím odebírají část tepelné zátěže konvekcí.

Sálavé chladicí stropy 

Uzavřené chladicí stropy se sáláním přijímají nejvyšší podíl  

(> 50 %) chladicí zátěže sáláním. Povrchy zdrojů tepla  jako 

jsou lidé, kancelářské stroje a světla, vyzařují teplo na plochu 

chladicího stropu. Teplo se z větší části přijímá z materiálu 

chladicího stropu, vede dál a odevzdává studené vodě.

Dodatečně sáláním se vzduch v místnosti ochlazuje na spodní 

straně chladicího stropu. Protože se ochlazování provádí 

relativně rovnoměrně na celé ploše stropu, vytváří se konvekční 

proudění s velmi nízkou rychlostí.

Prvek chladicího stropu a stropní deska tvoří funkční jednotku. 

Optimální vedení tepla se dociluje dobrým kontaktem 

chladicího prvku se stropní deskou.

Popis funkcí
Chladicí stropy s konvekcí

Chladicí stropy s konvekcí pracují podle principu sálání a 

konvekce. Spodní strana přijímá sáláním teplo jako každý 

chladicí strop. Chladicí panely, oddělené mezi sebou štěrbinou, 

mají na spodní a horní straně kontakt se vzduchem v místnosti. 

Tím se může vytvářet konvekční proudění, které je ještě 

zesíleno zvláštním tvarem panelu. Chladicí výkon je významně 

větší než od chladicích stropů se sáláním.

Výhody 

• Vysoký komfort a vysoké akceptování uživatele

• Žádná hlučnost prouděním vzduchu

• Vhodné pro závěsné stropy všeho druhu

• Dodatečný útlum hluku u odpovídajících stropů

• Vhodné pro sanaci stávajících zařízení 

• Možné dodatečné vybavení

Švýcarská pošta, Chur, Švýcarsko
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Chladicí stropy • Chladicí tvarové plochy

Zásady pro projektování
Uspořádání

Skoro všechny systémy závěsných stropů jsou vhodné pro 

aktivaci jako chladicí stropy. Kancelářské plochy je možno 

uspořádat bez omezení. Také skříně a příčky mohou být 

libovolně umístěny.

Chladicí stropy se rozprostírají přes celou plochu stropu. 

Tvarově zajímavé je však uspořádání volně visících chladících 

tvarových ploch bez spojení se stěnou a se skoro libovolnou 

geometrií. Do chladicích tvarových ploch se dají integrovat 

vyústě nebo světla.

Zabudování do různých stopních systémů  

Funkční jednotka chladicího stropu sestává z viditelných 

stropních prvků se svými závěsy a prvků chladicího stropu 

s přípojkami pro vodu. Pro různé stropní systémy jsou na výběr 

odpovídající prvky chladicího stropu. Optimální vedení tepla se 

docílí příslušnou spojovací technikou.

•  Technika položení

 Prvky chladicího stropu mohou být vloženy do všech 

kovových stropních desek. Prvek chladicího stropu se ve 

většině případů přikryje minerální vlnou, která se zafixuje 

kovovým třmenem. Vrstva minerální vlny slouží jako tepelná 

izolace  a zlepšuje také útlum místnosti.

•  Technika lepení

Prvek chladicího stropu, vrstva akustického rouna a kovová 

stropní deska se spolu slepí u zákazníka nebo u výrobce. 

S lepicí technikou se docílí dobré vedení tepla. Také akustické 

rouno zlepšuje útlum místnosti. 

Omezení použití

•  V komfortních prostorách mohou být chladicí stropy použity 

jen se vzduchotechnickým zařízením  k udržení kvality 

vzduchu. 

•  Před větráním okny bez vzduchotechnického zařízení 

místnosti důrazně varujeme. Při vysoké vlhkosti venkovního 

vzduchu vniká vlhkost do místnosti a není odváděna. Tím 

může dojít k tvoření plísní. 

•  Ve vedlejších prostorách bez strojního větrání by se chladicí 

trámy měly používat jen když tam nevznikají žádné zátěže 

vlhkostí. Také zde může dojít k tvoření plísní.

•  Chladicí stropy s konvekcí v uzavřených stropech

 Zabudování v rovině stropu je možné s nebo bez přímo 

ohraničující okrajové štěrbiny. 

 Zabudování s okrajovými štěrbinami přináší však vyšší 

chladicí výkony a hezčí pohled na strop.

•  Chladicí stropy s konvekcí volně visící nebo nad otevřené 

modulové stropy 

 Volně visící instalace je možná u všech stropních systémů. 

V otevřených modulových stropech se zabudování provádí 

nad moduly.

•  Spojení se sádrokartonovými stropními deskami

 Prvek chladicího stropu se zavěsí do nosného prostoru 

stropu. Sádrokartonová stropní deska se přišroubuje.

 Mezi stropní deskou a prvkem chladicího stropu vznikne 

ploché spojení, vedoucí teplo.



Parametry pro dimenzování zařízení
Parametry Typické hodnoty Příklad Poznámky
Teplota místnosti 22 až 26 °C 26 °C

Plocha místnosti 50 m²

Chladicí výkon vody 2250 W

Chladicí výkon vztažený k podlahové ploše 30 až 100 W/m² 45 W/m²

Teplota studené vody na přívodu 16 až 20 °C 18 °C

Teplota studené vody na výstupu 18 až 23 °C 20 °C

Výsledek dimenzování 1)

Účinný teplotní rozdíl -10 až -4 K -7 K

Jmenovitý chladicí výkon 50 až 90 W/m²

Údaje výrobce 70 W/m² při -8 K,

Chladicí výkon při -7 K 60 W/m²

Potřebná plocha 38 m² 2250 W / 61 (W/m²)

Stupeň obložení 60 až 80 % 76 % 38 m² / 50 m²

Zvýšení výkonu  % H

Aktivní plocha chladicího stropu 35 m² 38 m² / 1,05
Průtok; studené vody 968 l/h

1) Dimenzováno s výpočtovým programem TROX  

5
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Pasivní chladicí systémy

Chladicí stropy • Chladicí tvarové plochy

Dimenzování zařízení
Účinný teplotní rozdíl

Vedle konstrukce chladicího trámu a materiálu ploch výměníku 

tepla je rozhodující veličinou účinný teplotní rozdíl.

  účinný teplotní rozdíl

  teplota studené vody na přívodu

  teplota studené vody na výstupu

  teplota místnosti

Přepočet na jiné teplotní rozdíly  

Údaje výrobce o tepelných výkonech jsou zpravidla vztaženy 

na jeden určitý teplotní rozdíl. Očekávaný tepelný výkon při 

plánovaném teplotním rozdílu se může přibližně vypočítat 

s následujícím vzorcem.

  tepelný výkon (chlazení nebo vytápění)   

        tepelný výkon, údaje výrobce

  účinný teplotní rozdíl, dimenzovaný

  účinný teplotní rozdíl, údaje výrobce

  podle varianty stropu

Průtok vody

S následující hodnotovou rovnicí se může velmi jednoduše 

vypočítat potřebný průtok vody.

  průtok vody v l/h

  tepelný výkon (chlazení nebo vytápění) ve W

  teplotní rozdíl na straně vody

Korekční faktor pro jiné průtoky vody

Údaje o výkonu výrobce platí pro určitý průtok vody. S vyšším 

průtokem vody se dá docílit vyšší výkon. Za určitých okolností 

je nutný průtok vody menší, takže skutečný výkon se musí 

korigovat směrem dolů. 

Údaje o korekčním faktoru najdete v prospektech.

Zvýšení výkonu

Když horní strana prvků chladicího stropu není pokryta 

minerální vlnou, vznikne zvýšení chladicího výkonu celého 

chladicího stropu, protože dutý prostor stropu se celý vychladí, 

takže neaktivní plochy mají také chladicí působení. Údaje o 

zvýšení chladicího výkonu jsou k dispozici u výrobce.

Příklad návrhu
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Pasivní chladicí systémy

Chladicí stropy • Chladicí tvarové plochy

Prvky chladicího stropu se sáláním

Série WK-D-UG

Série WK-D-UM                           Série WK-D-UL

Série WK-D-EL

Hodí se k všem stropním deskám

Výrobcem aktivované stropní desky

Možná kombinace se sádrokartonem

L: max. 2400 mm • B: 750 mm na prvek

Chladicí výkon do 80 W/m2

Hodí se ke všem běžným stropním deskám

Možná kombinace se sádrokartonem

Jednoduchá montáž

L: max. 2400 mm • B: 1000 mm na prvek

Chladicí výkon do 80 W/m2

Krásné profily tvaru vlny

Zabudování jako volně visící tvarová chladicí plocha

Zabudování jako chladicí pole v uzavřených stropních 

systémech

Také s deskou z minerálních vláken k pohlcování hluku

Možné zabudování nad otevřené modulové stropy

Možná specifická řešení pro projekt

L: max. 4000 mm • B: 1400 mm

Chladicí výkon do 130 W/m2

Prvky chladicího stropu s konvekcí

Série WK-D-WF

Tvarově krásné elipsovité profily

Možná integrace vyústí a světel 

Také s deskou z minerálních vláken k pohlcování hluku

Možné zabudování nad otevřené modulové stropy

Možná specifická řešení pro projekt

L: max. 6000 mm • B: 1500 mm

Chladicí výkon do 110 W/m2

Údaje o výkonu dle EN 14240 (-8 K)



22

Obchodní komora, Luxemburg

Indukční jednotky
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Indukční jednotky

Výhody 

• Dobré akustické a technické vlastnosti proudění 

nabízejí lidem lepší komfort 

• Průtok venkovního vzduchu je tak optimálně 

dimenzován, aby byla dána pro člověka optimální 

kvalita vzduchu

• Průtok venkovního vzduchu je zpravidla konstantní

• Průtok venkovního vzduchu je jen třetinový proti 

systému jen-vzduch

• Velký podíl tepelné zátěže se odvádí energeticky 

účinně vodou

• Nákladově výhodná kombinace vyústě a vodního 

chladicího systému 

Hotel Straelener Hof, Straelen, Německo

Vzduchotechnické systémy s centrální úpravou venkovního vzduchu a indukčními 

jednotkami umožňují komfortní klimatizaci místností s vysokou chladicí zátěží. Průtok 

venkovního vzduchu a tepelný výkon se dají dále dimenzovat nezávisle na sobě 

podle skutečné potřeby. Tím jsou tyto systémy zvláště energeticky účinné. V mnoha 

variantách jednotek a designu jsou indukční jednotky stejnou měrou vhodné pro 

novostavby i k sanování stávajících budov.

Indukční jednotky nepotřebují žádný dodatečný ventilátor. Princip indukce způsobuje, 

že sekundární vzduch proudí výměníkem tepla.

Princip indukce

Technické zákonitosti proudění volného výtoku nabízejí názorný 

a všeobecně platný příklad k vysvětlení indukčního principu.

• Dodatečné ventilátory k přepravě sekundárního vzduchu 

nejsou nutné

• Nejlepší integrace do vnitřní architektury:

–  harmonický vzhled ve stěně, na stropě nebo podlaze

–  volně visící přístroje ve špičkovém designu jako   

dekorační prvky

• Redukovaná potřeba místa pro vzduchotechniku 

místnosti pomocí menších klimacentrál, menších 

vzduchových potrubí a nepatrné vestavné výšky  

indukčních jednotek

• Vytápěcí a chladicí provoz místnosti možný nezávisle na 

sobě

• Dodatečné statické vytápěcí plochy mohou odpadnout

• Žádné pohybující se díly, tím provozně bezpečné a bez 

údržby

Vzduch, který vytéká do velké místnosti, tvoří volný proud. 

V rovině výtoku je proud vzduchu definován průřezem otvoru, 

rychlostí a směrem proudění.

Na obvodu volného proudu se proudící vzduch tře o vzduch 

v místnosti a urychluje bezprostředně sousedící vrstvu. Volný 

proud indukuje tento vzduch v místnosti a zvětšuje se tím, to 

znamená, přijímá proudící objem vzduchu. Protože indukovaný 

vzduch v místnosti se musí urychlit, ztrácí volný výtok celkově 

na rychlosti. Indukce pokračuje dále ve směru proudu, až 

rychlost proudění dosáhne nuly.

Každý výstup vzduchu způsobí indukci vzduchu v místnosti. 

Většina stropních vyústí nechává vzduch proudit paralelně 

ke stropu. V tomto případě je indukce vzduchu v místnosti 

možná v podstatě jen na spodní straně. Indukce se přitom 

děje zcela v místnosti. U indukčních jednotek se indukce děje 

uvnitř přístroje. Jednotky jsou konstruovány tak, že indukovaný 

vzduch v místnosti, takzvaný sekundární vzduch, proudí přes 

výměník tepla. Spolu s venkovním vzduchem proudí ohřátý 

nebo ochlazený indukovaný vzduch zase do místnosti. Indukční 

princip tak umožňuje docílit při stejném průtoku vzduchu 

podstatně vyšší tepelné výkony než vyústě bez vnitřní indukce.
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Indukční jednotky

Zásady pro projektování
Příprava průtoku venkovního vzduchu 

K udržení dobré kvality vzduchu se do místnosti přivádí 

centrálně upravený venkovní vzduch. Kolik venkovního vzduchu 

je potřeba se řídí v prvé řadě podle počtu osob.  Při velmi 

velkých tepelných zátěžích může být však nutný vyšší průtok 

venkovního vzduchu, aby se docílilo potřebného výkonu.

Tepelný výkon  

Tepelný výkon indukčních jednotek je součtem výkonu 

upraveným venkovním vzduchem a výkonu podaného 

výměníkem tepla. Průtok vzduchu a teplota upraveného 

venkovního vzduchu jsou definované veličiny, ze kterých 

se vypočítá určitý výkon. Výkon výměníku tepla je jednak 

určen teplotou vody na přívodu, jednak průtokem vzduchu a 

průtokem vody. S větší indukcí stoupá účinný průtok vzduchu 

a v důsledku toho i výkon. Při stejných rozměrech jednotky a 

výměníku poskytují různé trysky diferencované rozsahy výkonu. 

Vyšší indukce má však za následek vyšší tlakové rozdíly a 

vyšší akustický výkon. 

Rosný bod

V mnoha případech se chladicí provoz provádí s indukčními 

jednotkami se suchým (senzitivním) chlazením. Za prvé zůstává 

pomocí klimatizace pod kontrolou vlhkost vzduchu, za druhé 

se reguluje teplota na přívodu studené vody na požadovanou 

hodnotu nad teplotu rosného bodu vzduchu v místnosti. Tak se 

dosáhne bezpečného provozu jednotek.

Vyšší chladicí zátěže se docilují s mokrým (latentním) 

chlazením. Teplota studené vody na přívodu leží v těchto 

případech pod rosným bodem, s tím následkem, že ve 

výměníku tepla vzniká kondenzát. Je pak bezpodmínečně nutná 

vana na kondenzát pod výměníkem tepla.

Také v regionech s tendenčně vysokou vlhkostí vzduchu (tropy, 

subtropy) by měly být projektovány jen přístroje s vanou na 

kondenzát.

Příliš otevřené okno

Když mají uživatelé místnosti možnost otevírat okna, měla 

by být opatřena okenními kontakty, aby se zabránilo dalšímu 

chlazení nebo vytápění. K úspoře energie všeobecně se při 

otevřeném okně musí přerušit přívod energie do místnosti.

Výměník tepla s dvoutrubkovým systémem

Dvoutrubkový systém se provozuje v takzvaném Change-

over provozu se studenou nebo teplou vodou. Příslušný druh 

provozu pak platí pro všechny jednotky v budově nebo na 

vodním okruhu.

Když jsou jednotky určeny výlučně k chlazení, jako ve vnitřních 

zónách, nebo když je tepelná zátěž pokryta statickými topnými 

plochami, provozuje se výměník tepla jen se studenou vodou.

Výměník tepla se 4-trubkovým systémem

4-trubkový systém umožňuje chladit a vytápět kdykoli každou 

místnost nezávisle na jiných místnostech. Pro chlazení a 

vytápění jsou vždy k dispozici vlastní vodní okruhy. Tento 

systém je vhodný pro budovy s diferencovanými zátěžemi. 

Regulace, závislé na venkovní teplotě s klouzavými teplotami 

na přívodu, zajišťují provoz s optimalizovanou spotřebou. 

Směšování vytápěcí a chladicí vody je vyloučeno.

Výměník tepla bez vany na kondenzát

Indukční jednotky s výměníky bez vany na kondenzát jsou 

vhodné pro suché (sensitivní) chlazení nebo výlučně pro 

vytápěcí provoz. Výměník tepla je uspořádán horizontálně.

Výměník tepla s vanou na kondenzát

Pro mokrý (latentní) chladicí provoz, při kterém vzniká 

kondenzát, přicházejí v úvahu jen přístroje s vanou na 

kondenzát pod výměníkem tepla. Výměník tepla je uspořádán 

vertikálně.
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Indukční jednotky

Regulace
Upravovaný průtok venkovního vzduchu 

Indukční jednotky se zpravidla provozují s konstantním průtokem venkovního 

vzduchu. Rozdělení dimenzovaného proudu vzduchu na více přístrojů se 

provádí škrtícími klapkami nebo regulátory průtoku.

Škrtící klapky

Uvedení do provozu je velmi 

nákladné, protože je třeba 

vícekrát na všech jednotkách 

měřit a nastavovat průtok.

Mechanické a samočinné 

regulátory

Požadovaná hodnota průtoku 

se nastavuje na vně umístěné 

stupnici. Další dolaďovací práce 

odpadají. Pozdější změny 

požadované hodnoty jsou 

snadno proveditelné.

Omezovač průtoku

Uvedení do provozu je 

jednoduché a rychle 

proveditelné. Požadovaná 

hodnota průtoku se nastaví a 

omezovač průtoku se zasune do 

vzduchového potrubí.

Variabilní regulátor průtoku

Průtok venkovního vzduchu 

se reguluje pomocnou 

pneumatickou nebo elektrickou 

energií. Je možná variabilní 

regulace nebo přepínání den-

noc. Regulátory průtoku jsou 

také účelné, když má být přívod 

vzduchu uzavřen nebo se měří 

aktuální průtok jako napěťový 

signál.

Teplota místnosti

regulátor teploty místnosti řídí 

výkon výměníku tepla s pomocí 

vodních ventilů. U 4-trubkových 

systémů musí mít regulátor 

teploty místnosti dva výstupy 

k chlazení a vytápění. 

2-trubkové systémy dostanou 

regulátor teploty místnosti s jedním výstupem, eventuelně 

s přepínací funkcí. Regulační funkce může být prováděna 

elektronickými regulátory teploty místnosti nebo v DDC-

technice.

Komponenty k vyrovnání nebo k regulaci průtoku, regulátory 

teploty místnosti a vodní ventily mohou být dodány jako 

příslušenství systému už namontované a propojené výrobcem. 

Výběr a dimenzování výrobků by se mělo provádět v těsné 

spolupráci s regulačním technikem společnosti.
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Indukční jednotky

Stropní indukční vyústě

Výhody 

• Stropní indukční vyústě jsou schopné větrat prostory 

s vysokými tepelnými zátěžemi bez průvanu

• Široká flexibilita pro uspořádání kancelářských ploch 

vedením vzduchu ze stropu

• Libovolné rozestavení nábytku a uspořádání příček

• Série jednotek s odstupňovaným spektrem od malých 

k velkým výkonům s rozměry podle potřeby

• Zabudování větších jednotek do stropu 

s odpovídajícími vysokými výkony je možné

• Často jediná možnost k sanaci stávajících zařízení 

se vzduchovým potrubím a vyústěmi v mezistropu 

s nízkou výškou

• Nízká vestavná výška jednotek, výhodná jak pro   

sanační projekty, tak i pro novostavby

Ústavní centrum, Washington, USA

Stropní indukční vyústě jsou vhodné pro široké spektrum využití a výkonů. Ať již  

integrovány do roviny stropu nebo uspořádány jako volně visící pod stropem, jsou 

schopné větrat prostory s vysokými tepelnými zátěžemi bez průvanu. Vhodnými 

oblastmi pro použití jsou vnitřní a venkovní zóny jednotlivých a velkoprostorových 

kanceláří nejrůznějších objektů. Pro veletržní haly a podobné prostory s velkými 

výškami existují stropní indukční vyústě, které podávají vysoké výkony a jsou 

koncipovány pro montážní výšku do 25 metrů. 

Multifunkční stropní indukční vyústě jsou kompletním řešením pro techniku budov, 

která vedle vzduchotechniky obsahují i funkční jednotky.

Popis funkce

Stropní indukční vyústě zásobují místnost centrálně 

upravovaným venkovním vzduchem, aby se udržela kvalita 

vzduchu a pokrývají s výměníky tepla chladicí a/nebo tepelnou 

zátěž.

Venkovní vzduch proudí tryskami do směšovací komory. Přitom 

se indukuje sekundární vzduch, který proudí z místnosti 

indukční mřížkou a výměníkem tepla do směšovací komory. 

Oba proudy vzduchu se směšují a proudí horizontálně jako 

přívodní vzduch výstupní štěrbinou do místnosti.

Přívod vzduchu do místnosti se provádí podle principu 

směšování vzduchu. Rychlost proudění na výstupu vzduchu je 

tak koncipována, aby přívodní vzduch vnikal na jedné straně 

až do pobytové zóny, aby se tam udržela kvalita vzduchu, 

ale aby tam na druhé straně nezpůsobil žádné jevy průvanu. 

Turbulencemi a indukcí se přívodní vzduch směšuje se 

vzduchem v místnosti, čímž se zmenšuje teplotní rozdíl mezi 

přívodním vzduchem a vzduchem v místnosti a snižuje se 

rychlost proudění.

pobytová zóna

k vnitřní stěně k venkovní stěně

Vedení vzduchu se stropními indukčními vyústěmi

Průřez stropní indukční vyústí

ODA  venkovní vzduch

SEC  sekundární vzduch

SUP  přívodní vzduch
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Pokyny pro projektování
Uspořádání

Stropní indukční vyústě jsou tak uspořádány, aby   harmonicky 

doplnily pohled na strop. Rozměry jsou kompatibilní s běžnými 

stropními systémy. Když jsou uspořádány jako volně visící, 

dají se pojmout jako markantní dekorační prvek do vnitřní 

architektonické úpravy.  

S indukčními mřížkami různého tvaru nabízejí stropní indukční 

vyústě další možnosti výtvarné realizace.  Když jsou vyústě 

přiřazeny k určitým modulům, dají se utvářet pružně podle 

velikosti místnosti a také později přizpůsobit změnám.

Distribuce vzduchu

Vzduch proudí s relativně vysokou rychlostí (2 až 4 m/s) ze 

stropní indukční vyústě, aby se místnost účinně provětrala. 

V pobytové zóně musí mít rychlost vzduchu nízké mezní 

hodnoty (0,2 m/s), což se stane, když proud vzduchu 

absolvoval dostatečně dlouhou dráhu. Při dané výšce místnosti 

je třeba dodržet minimální vzdálenost ke stěně. Když jsou 

v jedné místnosti uspořádány stropní indukční vyústě vedle 

sebe, je třeba rovněž dbát na minimální rozestup mezi dvěma 

vyústěmi. 

Uspořádání do stropu

Ať jsou stropní indukční vyústě uspořádány paralelně nebo 

pravoúhle k fasádě, řídí se v prvé řadě podle směru stropních 

prvků. Uspořádání má podstatný vliv na vedení vzduchu 

v místnosti a mělo by být proto naplánováno v závislosti na 

hloubce místnosti a šířce modulů jakož i plánovaném využití a 

předpokládané flexibilitě.

•  Paralelně k fasádě

 Větrání celého objemu místnosti je optimální.

 Přes celou šířku modulu proudí vzduch směrem k fasádě  a 

vnitřní stěně nebo vnitřní zóně. 

Indukční jednotky

Stropní indukční vyústě

Proudění proti fasádě přináší tepelné výhody, za prvé 

protože se temperuje plocha oken, za druhé protože se 

redukuje rychlost proudění a teplotní rozdíl přívodního 

vzduchu mimo pobytovou zónu. Eventuální infiltrace fasádou 

se dále minimalizuje proudem přívodního vzduchu, takže 

pocity průvanu a vznik kondenzátu na výměníku tepla jsou 

nepravděpodobné. Stropní indukční vyúsť podle modulu 

umožňuje vysokou flexibilitu při prvním dodání a při pozdějších 

změnách uživatelem.

•  Pravoúhle k fasádě

 Pravoúhlé uspořádání povede možná k menšímu počtu 

stropních indukčních vyústí a tím k menším nákladům. Ale je 

třeba dbát na působení vedení vzduchu, rozdělení na moduly 

a z toho vyplývající flexibilitu.

Když se délka stropních indukčních vyústí orientuje na hloubku 

místnosti, vzniká optimální vedení vzduchu.

Na základě průtoků vzduchu a tepelného výkonu stačí jedna 

vyúsť pro 2 až 5 modulů. Tím se zmenšuje flexibilita. Jedna 

vyúsť na modul má za následek nedostatečné provětrání 

místnosti. Zpravidla se tím také nedosáhne minimální 

vzdálenosti mezi dvěma vyústěmi, což vede k vyšším 

rychlostem v pobytové zóně. Z toho vyplývá, že by jedna vyúsť 

měla zaopatřit nejméně dva moduly.

Proudění vzduchu v místnosti probíhá paralelně k fasádě. 

Infiltrace by mohla proudit pravoúhle k fasádě do vnitřku 

místnosti a tam vyvolávat pocity průvanu a vznik kondenzátu 

na výměníku tepla. Když nemá flexibilita prioritu, také velikosti 

místností a využití je stálé, je také pravoúhlé uspořádání 

odůvodněno.

Paralelně k fasádě

Pravoúhle k fasádě
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Indukční jednotky

Stropní indukční vyústě

Nastavitelné vedení vzduchu

Když je třeba podat vysoké výkony eventuálně s více 

stropními indukčními vyústěmi v těsném prostoru, umožňují 

vyústě s nastavitelným vedení vzduchu dodržení přípustné 

rychlosti vzduchu v pobytové zóně. Proud přívodního vzduchu 

pro  jednotlivé vyústě se rozčlení a rozdělí podle geometrie 

místnosti. Při změně využití se vedení vzduchu optimalizuje 

dodatečným seřízením.

Více čtvercových vyústí se nastaví tak, aby proudy vzduchu 

nepůsobily přímo na sebe, ale na okrajové oblasti. Tím vznikne 

víření ve kterých se během krátké cesty sníží rychlost vzduchu 

a teplotní rozdíl.

Zabudování v rovině stropu nebo volně visící

Jestli stropní indukční vyústě budou instalovány v rovině 

stropu nebo volně visící, není jen otázkou architektonického 

uspořádání. Zabudování v rovině stropu je pro mnoho vyústí 

technikou nutností pro proudění. Vzduch proudící do místnosti 

horizontálně vyžaduje pro vedení strop, aby „neodpadl” do 

místnosti s odpovídající nízkou teplotou. V pobytové zóně 

vedou možné pocity průvanu k pocitu nepohody.

Vzduchotechnické dimenzování stropních indukčních vyústí se 

v každém případě děje se zohledněním situace zabudování tak, 

aby bylo zajištěno komfortní větrání.

Národní banka Salzburg, Salzburg, Rakousko



29

Indukční jednotky

Stropní indukční vyústě

Zabudování do různých stropních systémů

Stropní indukční vyústě jsou vhodné pro všechny stropní 

systémy a rozměry přístrojů odpovídají obvyklým normám. 

Konstrukčními detaily je zajištěna jednoduchá montáž a je dáno 

snadné uzavření stropu.

•  Modulové stropy

 Stropní indukční vyúsť a stropní prvek jsou staticky nezávislé. 

Okraje vyústě leží vedle stropní desky.

•  Sádrokartonové stropy

 Stropní deska dosedá na rovnou hranu stropní indukční 

vyústě.

•  Stropy s T-nosníky

 Stropní deska dosedá na T-nosník.

Meze použití

•  Minimální výška stropu popř. montážní výška by neměla být 

nižší než 2,60 m.

•   U stropů nebo montážních výšek do 3,80 m dosáhne přívodní 

vzduch uživatele místnosti bez zvláštních opatření. Vysoké 

haly se optimálně větrají se stropními vyústěmi série IDH. 

Jiné oblasti vyžadují technické vyjasnění specifické pro 

konkrétní projekt.



Parametry pro dimenzování zařízení
Parametry Typické hodnoty Příklad Poznámky
Teplota místnosti 22 až 26 °C 26 °C

Plocha místnosti (modul 1,5 x 6,0 m) 9 m²

Chladicí výkon 620 W

Vztažený chladicí výkon 50 až 100 W/m² 70 W/m²

Průtok venkovního vzduchu 5 až 8 (m³/h)/m² 60 m³/h

Upravená teplota venkovního vzduchu 16 °C

Teplota studené vody na přívodu 16 až 20 °C 16 °C

Teplota studené vody na výstupu 18 až 23 °C 18 °C

Výsledek dimenzování 1)

Chladicí výkon vzduchu 200 W

Účinný teplotní rozdíl -10 až -4 K -9 K

Potřebný chladicí výkon vody 420 W 620 -200W

Chladicí výkon při -10 K 467 W

Průtok studené vody 50 až 250 l/h 185 l/h

Chladicí výkon při -10 K a 110 l/h 409 W  / 1,14 korekce ke 110 l/h

Zvoleno: DID300B-M/1350 x 1200 typ trysky: M

Jmenovitý chladicí výkon 410 W při -10 K, údaj výrobce

Projektovaný chladicí výkon 621 W 421 + 200 

Rychlost vzduchu u stěny 0,2 až 0,4 m/s 0,36 m/s 1,80 m výška

Tlaková ztráta na straně vody 2,0 až 20 kPa 4,3 kPa

Hladina akustického tlaku 25 až 40 dB(A) 31 dB(A) při 6 dB útlum místnosti

1) Dimenzováno s výpočtovým programem TROX    
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Účinný teplotní rozdíl

Vedle konstrukce chladicího trámu a materiálu ploch výměníku 

tepla je účinný teplotní rozdíl rozhodující veličinou. 

  účinný teplotní rozdíl

  teplota studené vody na přívodu

  teplota studené vody na výstupu

  teplota místnosti

Přepočet na jiné teplotní rozdíly  

Údaje výrobce o tepelných výkonech jsou zpravidla vztaženy 

na jeden určitý teplotní rozdíl. Očekávaný tepelný výkon při 

plánovaném teplotním rozdílu se může přibližně vypočítat 

s následujícím vzorcem.

  tepelný výkon (chlazení nebo vytápění)   

        tepelný výkon, údaje výrobce

  účinný teplotní rozdíl, dimenzovaný

  účinný teplotní rozdíl, údaje výrobce

Průtok vody

S následující hodnotovou rovnicí se může velmi jednoduše 

vypočítat potřebný průtok vody.

  průtok vody v l/h

  tepelný výkon (chlazení nebo vytápění) ve W

  teplotní rozdíl na straně vody

Korekční faktor pro jiné průtoky vody

Údaje o výkonu výrobce platí pro určitý průtok vody. S vyšším 

průtok vody se dá docílit vyšší výkon. Za určitých okolností je 

nutný proud vody také menší, takže skutečný výkon se musí 

korigovat směrem dolů. 

Údaje o korekčním faktoru najdete v prospektech.

Příklad návrhu

Dimenzování zařízení

Indukční jednotky

Stropní indukční vyústě



DID312 DID300B DID604 DID632 AKV DID-R DID-E IDH

Detaily montáže

Volně zavěšené

Modulový strop

Strop s T-nosníky

Uzavřené stropy

Výměník tepla

Trubky 2 nebo 4      

Vana na kondenzát

Data o výkonu

[l/s] 5 – 70 3 – 45 5 – 50 5 – 70 12 – 80 12 – 70 10 – 78 278/555
Průtok venkovního
vzduchu

[m3/h] 18 – 252 10 – 160 18 – 180 10 – 252 43 – 288 43 – 90 36 – 281 1000/2000

[W]
1800 1600 1600 2500 1600 500 1000 27000

[W]
1250 1250 1700 3000 1530 1200 500 10000

Maximální chladicí 
výkon

Maximální vytápěcí
výkon

2 nebo 4 2 nebo 4 2 nebo 4 2 nebo 4 2 2 nebo 4 2
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Indukční jednotky

Stropní indukční vyústě
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Jmenovitá šířka 300 mm

Série DID312

Série DID300B

Indukční mřížky ve 4 tvarových variantách

Vertikální výměník tepla s vanou na kondenzát  pro nízké

teploty studené vody na přívodu

Horizontální připojení venkovního vzduchu

Také v kombinaci jako přívodní-odvodní vzduch

L: 900 – 3000 mm • H: 210 a 241 mm

5 – 70 l/s • 18 – 252 m³/h venkovní vzduch

Chladicí výkon do 1800 W

Vytápěcí výkon do 1250 W

Horizontální nebo vertikální připojení venkovního vzduchu

Také v kombinaci jako přívodní-odvodní vzduch

L: 900 – 3000 mm • H: 210 mm

3 – 45 l/s • 10 – 160 m³/h venkovní vzduch

Chladicí výkon do 1600 W

 Vytápěcí výkon do 1250 W

Výfuk do čtyř stran

Nastavitelné prvky distribuce vzduchu k nastavení směru 

proudění

Horizontální připojení venkovního vzduchu

Vertikální výměník tepla s vanou na kondenzát  pro 

nízké teploty studené vody na přívodu

L: 600 a 1200 mm • H: 225 mm

5 – 50 l/s • 18 – 180 m³/h venkovní vzduch

Chladicí výkon do 1600 W

Vytápěcí výkon do 1700 W

Jmenovitá šířka 600 mm

Série DID604

Indukční jednotky

Stropní indukční vyústě

Série DID632
Vysoký chladicí výkon

Indukční mřížky ve 4 tvarových variantách

Nastavitelné prvky distribuce vzduchu k nastavení směru 

proudění

Seřiditelné indukční trysky

Horizontální připojení venkovního vzduchu

Také v kombinaci jako přívodní-odvodní vzduch

L: 900 – 3000 mm • H: 210 mm

5 – 70 l/s • 18 – 252 m³/h venkovní vzduch

Chladicí výkon do 2500 W

Vytápěcí výkon do 3000 W
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Volně visící

Série AKV

Kruhové
Série DID-R

Plochý tvar

Horizontální připojení venkovního vzduchu z čelní strany 

Horizontální výměník tepla bez vany na kondenzát 

Možná řešení specifická pro projekt

L: 900 – 3000 mm • B: 300 a 500 mm

H: 175 a 200 mm

12 – 80 l/s • 43 – 288 m³/h venkovní vzduch 

Chladicí výkon do 1600 W

Vytápěcí výkon do 1530 W

Různé tvarové varianty

Kruhová nebo čtvercová čelní deska

Horizontální připojení venkovního vzduchu

Vertikální výměník tepla s vanou na kondenzát pro nízké teploty 

studené vody na přívodu

Zabudování do uzavřených stropních systémů

L:  593, 618, 598 a 623 mm, Ø: 598 mm

12 – 70 l/s • 43 – 90 m³/h venkovní vzduch

Chladicí výkon do 500 W

Vytápěcí výkon do 1200 W

Výhodné pro jednotlivé pokoje v hotelích nebo nemocnicích

Horizontální připojení venkovního vzduchu

Horizontální výměník tepla bez vany na kondenzát 

Plochý tvar

Indukční mřížky a mřížky přívodního vzduchu v různých  

tvarových variantách

L:  550 a 614 mm • B: 900, 1200 a 1500 mm

H: 200 mm

10 – 78 l/s • 36 – 281 m³/h venkovní vzduch

Chladicí výkon do 1000 W

Vytápěcí výkon do 500 W

Jednostranný výfuk

Série DID-E

Indukční jednotky

Stropní indukční vyústě

Pro velké výšky místností

Série IDH
Výfuk vzduchu do jedné nebo dvou stran

Nastavitelný směr výfuku vzduchu

Vysoké výkony pro velké haly

Vertikální připojení venkovního vzduchu

Vertikální výměník tepla s vanou na kondenzát pro nízké   teploty 

studené vody na přívodu

Volně visící montáž

L: 1500, 2000 a 2500 mm • B: 305 a 548 mm

H: 1405 mm

Až 1670 l/s • 6000 m³/h venkovní vzduch

Chladicí výkon do 27 kW

Vytápěcí výkon do 10 kW
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Výhody 

• Zkrácení montážních časů

• Rychlejší amortizace investic pro stavebníky

• Jednodušší montáž (Plug and play)

• Jasná redukce rozhraní na staveništi

• Vysoká kvalita systému montáží komponent výrobcem

Multiservisní schopnost
Stropní indukční vyústě určité série mohou splňovat dodatečné funkce.

Zvláště výhodné je provedení montáže, kabeláže a hadic všech 

konstrukčních dílů výrobcem, takže systémy, připravené k zapojení a 

provozu umožňují plynulou instalaci.

Indukční jednotky

Multifunkční stropní indukční vyústě

•  Integrované osvětlení s rozdílnými osvětlovacími systémy a 

intenzitami osvětlení 

•  Hlásiče kouře

•  Sprinklery

•  Reproduktory

•  Čidla pohybu

•  Kabelové lávky, integrované, neviditelné

vedení trysek 

distribuce venkovního vzduchu

regulační ventily a 

servopohony

architektonické 

krycí desky

osvětlení

hlásiče kouřereproduktor

integrované 

kabelové kanály

vodní potrubí
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V rovině stropu

Série DID600B-L

Volně visící
Série MFD

S integrovaným osvětlením

Plochý tvar

Horizontální nebo vertikální připojení venkovního vzduchu

Horizontální výměník tepla

Možné rozměry specifické pro projekt

L: 1500 – 3000 mm • B: 593 mm • H: 210 mm

3 – 43 l/s • 11 – 155 m³/h venkovní vzduch

Chladicí výkon do 1610 W

Vytápěcí výkon do 1730 W

Tvarově krásný design

Horizontální výměník tepla

Možné multiservisní řešení specifické pro projekt

Dlouhá světelná pole

L: 1980 mm • B: 800 mm • H: 213 mm

14 – 22 l/s • 50 – 80 m³/h venkovní vzduch

Chladicí výkon do 790 W

Vytápěcí výkon do 500 W

Tvarově krásný design

Chladicí výkon podle potřeby specifický pro projekt

Možné multiservisní řešení specifické pro projekt

Dlouhá světelná pole  nebo halogenové zářiče

L: 1500 – 5000 mm • B: 600 – 1200 mm • H: 440 mm

3 – 45 l/s • 10 – 160 m³/h venkovní vzduch

Chladicí výkon do 2750 W

Vytápěcí výkon do 2000 W

Série MSCB

Indukční jednotky

Multifunkční stropní indukční vyústě
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Popis funkce

Parapetní indukční vyústě jsou vhodné pro široké spektrum využití a výkonů.

Přívodní vzduch proudí zdrojovým způsobem nebo smíšeným zdrojovým způsobem

do místnosti a vytváří tím zvlášť komfortní klima místnosti bez průvanu s vysokou

kvalitou vzduchu.

Montáž do obložení parapetů na vnitřní nebo venkovní stěnu dává širokou 

výtvarnou volnost pro strop a podlahu.

Zdrojový princip umožňuje komfortní a hospodárnou klimatizaci  s malými 

průtoky vzduchu, protože vzduch se přivádí do místnosti velmi efektivně

Indukční jednotky

Parapetní indukční vyústě

Národní banka Salzburg, Salzburg, Rakousko

Parapetní indukční vyústě se instalují do obložení parapetů na 

vnitřní nebo venkovní stěnu, dodávají do místností centrálně 

upravený venkovní vzduch, aby se udržela kvalita vzduchu 

a pokrývají s výměníky tepla chladicí zátěž a/nebo tepelnou 

zátěž. 

Přívodní vzduch proudí tryskami do směšovací komory.

Přitom se indukuje sekundární vzduch, který z místnosti proudí 

do směšovací komory přes indukční mřížku a výměník tepla. 

Oba průtoky vzduchu se směšují a proudí zdrojovým způsobem 

do místnosti.

Zdrojové proudění vzduchu

Ochlazený přívodní vzduch proudí s nízkou rychlostí 

(< 0,5 m/s) mřížkou horizontálně do vnitřního prostoru 

místnosti. Přitom se snižuje rychlost proudění. V místnosti se 

vytvoří „oblast přívodního vzduchu“, které se vyznačuje nízkou 

rychlostí proudění a vysokou kvalitou vzduchu. Lidé a jiné 

zdroje tepla způsobují vztlak části tohoto nespotřebovaného 

vzduchu v místnosti a tím se tvoří v pobytové zóně komfortní 

podmínky. 

Smíšené zdrojové proudění

Ochlazený přívodní vzduch proudí se střední rychlostí 

(1 až 1,5 m/s) mříží především vertikálně nebo s lehkým 

sklonem do místnosti. Protože je studený vzduch těžší než 

teplý vzduch, směr proudění se obrací a  přívodní vzduch 

proudí směrem k podlaze a do vnitřních prostoru místnosti. 

Tam se vytvoří „oblast přívodního vzduchu“ s již popsanými 

zdrojovými vlastnosti.

ODA venkovní vzduch

SEC sekundární vzduch

SUP přívodní vzduch
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Indukční jednotky

Parapetní indukční vyústě

Pokyny pro projektování
Uspořádání

Parapetní indukční jednotky se montují na vnitřní nebo 

venkovní stěnu a přikryjí se obložením. Volba místa zabudování 

se řídí podle daných architektonických skutečností a/nebo 

nutností specifických pro využití, avšak v blízkosti pobytové 

zóny.

Jediné viditelné konstrukční díly jsou vyústě pro přívodní a 

sekundární vzduch. Pro Vaše rozmístění existují dvě možnosti. 

•  Obě vyústě vertikálně na straně místnosti

•  Jedna vyúsť vertikálně na straně místnosti, druhá vyúsť 

horizontálně na obložení parapetu

Vyústě jsou v různých provedeních jako jednotlivé mřížky nebo 

pás mříží (na parapetu), vždy je na výběr   z hliníku, oceli nebo 

ušlechtilé oceli.

Alternativně jsou možné děrované plechy vyústí v různých 

provedeních.

Distribuce vzduchu

Aby se mohlo vytvořit nerušené zdrojové proudění, musí zůstat 

před vyústí volný prostor 1,0 až 1,5 m. Tento prostor také 

nepatří k pobytové zóně. Odvodní vzduch u zdrojového systému 

musí být vždy odsáván v oblasti u stropu.

Omezení použití

•  maximální hloubka prostoru je v rozmezí 5 až 7 m. Ve větších 

místnostech zásobují parapetní indukční vyústě pobytovou 

zónu ze dvou nebo více stran nebo je zajištěn další systém.

•  Rozdíl teploty přívodního vzduchu k teplotě místnosti by 

neměl klesnout pod -6 až -8 K.

Výhody 

• Vysoká kvalita vzduchu v pobytové zóně

• Laminární proudění bez turbulencí s nízkými 

rychlostmi v pobytové zóně

• Nenápadná instalace do parapetního obložení

• Ani stropní moduly ani pohled na podlahu není 

přerušen vyústěmi

• Skoro žádné znečistění na vyústi díky řízenému 

proudění bez turbulencí

• Možná aktivace do stavební konstrukce, protože 

systém nepotřebuje žádný mezistrop

• Na základě svých nepatrných hlukových emisí 

zvláště vhodné pro prostory odrážející zvuk se stropy 

s aktivovanými konstrukčními díly bez absorbujícího 

mezistropu

• Vhodné k sanaci zařízení s vysokotlakými indukčními 

jednotkami

Sky Offi ce. Düsseldorf, Německo



Parametry pro dimenzování jednotky
Parametry Typické hodnoty Příklad Poznámky
Teplota místnosti 22 až 26 °C 26 °C

Plocha místnosti (modul 1,5 x 6,0 m) 9 m²

Chladicí výkon 540 W

Vztažený chladicí výkon 40 až 80 W/m² 60 W/m²

Průtok venkovního vzduchu 5 až 8 (m³/h)/m² 50 m³/h

Upravená teplota venkovního vzduchu 16 °C

Teplota studené vody na přívodu 16 až 20 °C 16 °C

Teplota studené vody na výstupu 18 až 23 °C 19 °C

Výsledek dimenzování 1)

Chladicí výkon vzduchu 167 W

Účinný teplotní rozdíl -10 až -4 K -8,5 K

Potřebný chladicí výkon vody 373 W

Chladicí výkon při -10 K 439 W

Průtok studené vody 50 až 250 l/h 107 l/h

Chladicí výkon při -10 K a 110 l/h 439 W / 1,0 korekce ke 110 l/h

Zvoleno: QLI-2-G/1200 typ trysky: G

Jmenovitý chladicí výkon 200 až 1100 W 440 W při -10 K, údaj výrobce

Projektovaný chladicí výkon 541 W 374 + 167 

Rychlost vzduchu po 1,5 m 0,15 až 0,22 m/s 0,16 m/s 0,10 m výška 

Tlaková ztráta na straně vody 3,0 až 4,5 kPa 3,8 kPa

Hladina akustického tlaku do 30 dB(A) < 20 dB(A) při 6 dB útlum místnosti

1) Dimenzováno s výpočtovým programem TROX    
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Účinný teplotní rozdíl

Vedle konstrukce a materiálu ploch výměníku tepla je 

rozhodující veličinou účinný teplotní rozdíl. 

  účinný teplotní rozdíl

  teplota studené vody na přívodu

  teplota studené vody na výstupu

  teplota místnosti

Přepočet na jiné teplotní rozdíly  

Výkonnostní parametry tepla od výrobce jsou zpravidla 

vztaženy na jeden určitý teplotní rozdíl. Očekávaný tepelný 

výkon při plánovaném teplotním rozdílu se může přibližně 

vypočítat s následujícím vzorcem.

  tepelný výkon (chlazení nebo vytápění)   

  tepelný výkon, parametry výrobce

  účinný teplotní rozdíl, dimenzovaný

  účinný teplotní rozdíl, parametry výrobce

Průtok vody

S následující hodnotovou rovnicí se může velmi jednoduše 

vypočítat potřebný proud vody.

  průtok vody v l/h

  tepelný výkon (chlazení nebo vytápění) ve W

  teplotní rozdíl na straně vody

Korekční faktor pro jiné průtoky vody

Výkonnostní parametry od výrobce platí pro určitý průtok vody. 

S vyšším průtokem vody se dá docílit vyšší výkon. Za určitých 

okolností je průtok vody také menší, takže skutečný výkon se 

musí korigovat směrem dolů. 

Parametry korekčního faktoru najdete v prospektech.

Příklad návrhu

Dimenzování zařízení

Indukční jednotky

Parapetní indukční vyústě
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Zdrojové větrání

Série QLI

Směšovací zdrojové větrání
Série IDB

Postranní horizontální připojení venkovního vzduchu

Výměník tepla vertikální s vanou na kondenzát pro nízké    

teploty studené vody na přívodu 

L: B: 900, 1200 a 1500 mm • H: 730 mm • T: 200 mm

4 – 50 l/s • 14 – 180 m³/h venkovní vzduch

Chladicí výkon do 1100 W

Vytápěcí výkon do 1730 W

Horizontální připojení venkovního vzduchu ve dvojité podlaze

S regenerovatelným filtrem hrubého prachu

Možné rozměry specifické podle projektu

L: B: 1200 mm • H: 567 mm • T: 134 mm

4 – 40 l/s • 14 – 144 m³/h venkovní vzduch 

Chladicí výkon do 800 W

Vytápěcí výkon do 1000 W

Indukční jednotky

Parapetní indukční vyústě

Sky-Offi ce, Düsseldorf, Německo
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Popis funkce

Podlahové indukční vyústi jsou  optimální pro větrání venkovních 

zón, zvláště když je budova v celé výšce místností prosklená.

V moderních kancelářských budovách jsou technicky obvyklé, 

takže instalace větrací techniky je tam rovněž účelná.

Umístěním pod okenní plochy se redukují tepelné vlivy okenních 

ploch, takže uživatelé místnosti mají ve všech ročních dobách 

komfortní klima.

Indukční jednotky

Podlahové indukční vyústě

Offi ce am See, Bregenz, Rakousko

Podlahové indukční vyústě se instalují do dvojitých podlah 

hraničících s venkovními fasádami a zásobují venkovní zóny 

nebo vně ležící místnosti s centrálně upravovaným venkovním 

vzduchem (přívodní vzduch), aby se udržela kvalita vzduchu 

a pokrývají s výměníkem tepla chladicí zátěž a/nebo tepelnou 

zátěž.

Výhody 

• Vysoká kvalita vzduchu v pobytové zóně díky zdrojové 

distribuci vzduchu

• Laminární proudění bez turbulencí s nízkými 

rychlostmi v pobytové zóně

• Nerušený volný pohled na vnitřek a vnějšek budovy 

s prosklením přes celou výšku místností 

• Technické vybavení budovy nenápadně integrováno 

bez nevýhod pro komfort uživatelů místností 

• Není nutný žádný mezistrop

• Minimalizované tepelné vlivy okenních ploch na 

komfort:

– chlazené okenní tabule v létě

– temperované okenní tabule v zimě

• Kombinace s aktivací stavebních dílů je možná 

• Na základě svých nepatrných hlukových emisí 

zvláště vhodné pro prostory odrážející zvuk se stropy 

s aktivovanými konstrukčními díly bez absorbujícího 

mezistropu

Evropská investiční banka, Luxemburg

Přívodní vzduch proudí tryskami do směšovací komory. Přitom 

se indukuje vzduch z místnosti, který se nasává podlahovou 

mřížkou do výměníku tepla a směšovací komory. Smíšený 

proud vzduchu potom proudí s nízkou rychlostí (0,7 m/s) 

mřížkou vertikálně do místnosti

Pohled v řezu BID

ODA venkovní vzduch

SEC sekundární vzduch

SUP přívodní vzduch
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Indukční jednotky

Podlahové indukční vyústě

Chladicí provoz

Distribuce vzduchu v místnosti se provádí podobně jako při 

zdrojovém větrání. Ochlazený vzduch proudí nejdříve kolmo 

nahoru. Protože je studený vzduch těžší než teplý vzduch, 

obrátí se směr proudění a přívodní vzduch proudí ve směru 

k podlaze a dovnitř místnosti. Přitom se snižuje rychlost 

proudění. V místnosti se vytvoří „oblast přívodního vzduchu“, 

které se vyznačuje nízkou rychlostí proudění a vysokou kvalitou 

vzduchu. Lidé a ostatní zdroje tepla způsobují vztlak části 

nespotřebovaného vzduchu v místnosti a vytvářejí tím ve své 

pobytové zóně komfortní podmínky. Část vzduchu proudícího 

z vyústě se již ohřívá od okenní plochy a je dále vedena podél 

okna. Tento efekt není nežádoucí, protože tím zůstává teplota 

povrchu okenní tabule nízká, ke prospěchu komfortu uživatelů.

Vytápěcí provoz 

Přívodní vzduch, který ohřívá, nebo je na úrovni teploty  

místnosti, proudí kolmo nahoru. S přibývajícím pozitivním  

rozdílem teploty mezi přívodním vzduchem a vzduchem  

v místnosti nemůže už proud vzduchu proudit zpět k podlaze.  

Vznikne smíšené větrání s válcovitým prouděním v místnosti. 

Teplý proud vzduch podél okenní plochy má pozitivní vliv 

na pocity uživatelů místnosti, neboť teplota povrchu okenní    

plochy se zvýší. Nenastává nepříjemně pociťované chladné 

prodění v blízkosti okna.

Vytápěcí provoz bez přívodního vzduchu

Ve vytápěcím provozu bez přívodního vzduchu (režim provozu: 

STAND-BY) funguje podlahová indukční vyúsť  jako podlahový 

konvektor. Výměník tepla se ohřívá  a vzduch dostane vztlak 

(konvekce). Dále proudící vzduch může proudit jen od okna 

k výměníku. Ztráta tepla,  která vzniká od okenní plochy, se 

tam přímo vyrovná.



Parametry pro dimenzování jednotky
Parametry Typické hodnoty Příklad Poznámky
Teplota místnosti 22 až 26 °C 26 °C

Plocha místnosti (modul 1,5 x 6,0 m) 9 m²

Chladicí výkon 450 W

Vztažený chladicí výkon 40 až 70 W/m² 50 W/m²

Průtok venkovního vzduchu 5 až 8 (m³/h)/m² 50 m³/h

Upravená teplota venkovního vzduchu 16 °C

Teplota studené vody na přívodu 16 až 20 °C 16 °C

Teplota studené vody na výstupu 18 až 23 °C 18 °C

Výsledek dimenzování 1)

Chladicí výkon vzduchu 167 W

Účinný teplotní rozdíl -10 až -4 K -9 K

Potřebný chladicí výkon vody 283 W

Chladicí výkon při -10 K 314 W

Průtok studené vody 50 až 250 l/h 122 l/h

Chladicí výkon při -10 K a 110 l/h 308 W  / 1,02 korekce ke 110 l/h

Zvoleno: BID-4-U/1250x900x98 typ trysky: U

Jmenovitý chladicí výkon 200 až 1000 W 357 W při -10 K, údaj výrobce

Projektovaný chladicí výkon 495 W 328 + 167 

Rychlost vzduchu na 1,5 m 0,15 až 0,22 m/s 0,11 m/s 0,10 m výška 

Tlaková ztráta na straně vody 3,0 až 4,5 kPa 5,5 kPa

Hladina akustického tlaku Do 40 dB(A) < 20 dB(A) při 6 dB útlum místnosti

1) Dimenzováno s výpočtovým programem TROX  
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Uspořádání

Protože podlahové indukční vyústě bezprostředně hraničí s 

fasádou, volí se šířka jednotky v závislosti na rozměru osy 

fasády. To platí zvláště pro budovy s prosklením v celé výšce 

místnosti. Jestliže jsou podél venkovní stěny betonové pilíře, 

rozmístí se jednotky mezi ně. Podlahové indukční vyústě jsou 

možné pro rozměry osy od 1,20 do 1,80 m. Jediný viditelný 

konstrukční díl podlahové indukční vyústě je podlahová mřížka, 

která může probíhat paralelně nebo pravoúhle k fasádě. 

Jednotlivé mřížky, pásy mřížek a válečkové rošty jsou možné z 

hliníku, oceli nebo ušlechtilé oceli. 

Distribuce vzduchu

Aby se zdrojové proudění mohlo nerušeně vytvářet, musí 

zůstat před vyústí volný prostor 1,0 až 1,5 m. Tento prostor 

také nepatří k pobytové zóně.  Odvodní vzduch musí být u 

zdrojového systému odsáván vždy v prostoru stropu.

Omezení použití

Maximální hloubka prostoru obnáší 5 až 7 m. Ve větších 

místnostech zásobují podlahové indukční vyústě venkovní zónu 

a další systém, např. Stropní indukční vyústě jen vnitřní zónu.

  tepelný výkon (chlazení nebo vytápění)   

        tepelný výkon, parametry výrobce

  účinný teplotní rozdíl, dimenzovaný

  účinný teplotní rozdíl, parametry výrobce

Účinný teplotní rozdíl

Vedle konstrukce chladicího trámu a materiálu ploch výměníku 

tepla je účinný teplotní rozdíl rozhodující veličinou. 

  účinný teplotní rozdíl

  teplota studené vody na přívodu

  teplota studené vody na výstupu

  teplota místnosti

Přepočet na jiné teplotní rozdíly  

Výkonnostní parametry tepla od výrobce jsou zpravidla 

vztaženy na jeden určitý teplotní rozdíl. Očekávaný tepelný 

výkon při plánovaném teplotním rozdílu se může přibližně 

vypočítat s následujícím vzorcem.

Příklad návrhu

Pokyny pro projektování Dimenzování jednotek

Indukční jednotky

Podlahové indukční vyústě
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Série BID
Pravoúhlá podlahová vyúsť v mnoha tvarových 

a materiálových variantách

Nepatrná vestavná výška

Rozměry možné specificky podle projektu

L: B: 1100 – 1849 mm • H: 191 mm • T: 404 mm

4 – 40 l/s • 14 – 144 m³/h venkovní vzduch

Chladicí výkon do 1030 W

Vytápěcí výkon do 1225 W

Indukční jednotky

Podlahové indukční vyústě

Evropská investiční banka, Luxemburg



Light-Tower, Frankfurt am Main, Deutschland
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Fasádní větrací jednotky
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Fasádní větrací jednotky

Popis systému

Decentralizování a umístění do nebo na fasádu vzduchotechnických systémů přináší v 

mnoha projektech výhody pro uspořádání, flexibilitu a hospodárnost. Potřeba místa pro 

technické centrály a vzduchová potrubí odpadá nebo je drasticky redukována. To má 

podstatný vliv na obestavěný prostor a tím na celou investici budovy. U nových projektů 

jsou s fasádními větracími jednotkami možné inovativní větrací systémy, specifické 

podle projektu, které nabízejí větší flexibilitu a využití energie. Protože fasádní jednotky 

nepotřebují žádné centrální jednotky a žádný systém vzduchového potrubí, jsou často 

jediným ideálním řešením k dodatečnému vybavení stávajících budov s větráním a 

klimatizací.

Fasádní větrací jednotky jsou koncipovány pro různé  

decentralizované vzduchotechnické funkce a jsou zabudovány 

do nebo na venkovní stěny nebo fasády. Jednotky umožňují 

bezhlučnou přepravu vzduchu na nejkratší vzdálenosti zvenku 

dovnitř a naopak.

Systém vzduchového rozvodu není nutný. Fasádní větrací 

jednotky jsou zpravidla řešením specifickým pro projekt, které 

se zakládají na technicky zralých a osvědčených funkčních 

jednotkách.

Pro výběr a porozumění jednotce jsou rozhodující tři kritéria: 

koncept decentralizovaného větracího systému, rozsah funkcí a 

místo zabudování.

Z různých kombinací těchto kritérií bylo již realizováno mnoho 

projektů s fasádními větracími jednotkami a jsou možné ještě 

další varianty.

Koncepty decentralizovaného větrání

Větrání místností se může provádět decentralizovaně, výlučně 

s fasádovými větracími jednotkami. Jednotky se ale mohou 

použít v kombinaci s centrálním systémem větrání a účelně ho 

doplňují.

Funkce

Rozsah funkcí fasádových větracích jednotek postačuje od 

bezhlučné přefukové jednotky až k distribuční klimatizační 

jednotce. Také se v jednotkách používají inovativní technologie 

s materiálem s fází změny.

Dále se objasňuje funkce různých jednotek s uvedením jejich 

funkcí a popisují se jednotlivé konstrukční díly.

Místo zabudování

Místa zabudování jsou možná v parapetu nebo v prostoru pod 

podlahou. Parapetní jednotky jsou pro zabudování v parapetu 

(pod okno), před parapet, ale také nad nebo po straně okna.

Podlahové jednotky se zabudují 

do dvojité podlahy, hraničící s

fasádou. Jsou ideálním řešení 

pro projekty se zasklením v celé 

výšce místnosti. Také integrace 

fasádních větracích jednotek do 

fasády je možná. Prefabrikací 

fasádových prvků včetně 

integrovaných větracích jednotek 

vznikají výhody pro logistiku 

stavby, spojené s vysokou 

kvalitou při redukovaných 

nákladech.

Výhody 

• Vysoké akceptování a spokojenost uživatele:

– individuální regulace

– dají se zabudovat okna k otevírání

• Dobrá energetické účinnost:

– vypnutí při nepoužívání nebo otevřených oknech

– možné zpětné získávání tepla

• Nepatrné použití energie při přepravu vzduchu, 

protože se vzduch dostává do místnosti nejkratší 

cestou.

• Ventilátory s velmi dobrým stupněm účinnosti, 

z něhož vyplývá  nepatrný specifický výkon 

ventilátoru (SFP)  

• Vysoká plošná účinnost budovy, protože centrální 

jednotky a systém vzduchového rozvodu odpadají

• Často jediná možnost jak vybavit stávající budovy 

dodatečně s odpovídajícími náklady se strojním 

větráním

• Jednoduché zjišťování spotřeby a vyúčtování 

používaných jednotek uživatelem.

Stanovení průtoku
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Fasádní větrací jednotky

Koncepty decentralizovaného větrání

Decentralizovaný přívodní vzduch – centrální odvod 

vzduchu

Fasádní větrací jednotky vytváří kvalitu vzduchu v místnostech

tím, že do místnosti přivádí venkovní vzduch. 

V nejjednodušším případě nechají přívodní jednotky proudit 

do místnosti tolik vzduchu, kolik ho je odváděno zařízením 

pro odvod vzduchu. Jednotky přívodního vzduchu, které mají 

ventilátor, umožňují kontrolované větrání s regulovaným nebo 

omezeným průtokem venkovního vzduchu. Tepelná úprava 

a filtrace je možná. Odvodní vzduch se odvádí centrálním 

zařízením pro odvod vzduchu z místnosti nebo skupiny 

místností z podlahy. Příklad použití: Sanace ke zlepšení kvality 

vzduchu v místnosti při dalším využití stávajícího zařízení 

odvodního vzduchu.

Decentralizovaný přívod a odvod vzduchu

Celé větraní je decentralizované. Vysoká kvalita vzduchu 

v místnostech se docílí s fasádními větracími jednotkami, které

přivádějí do místnosti upravený venkovní vzduch. Úprava 

vzduchu a přeprava vzduchu jsou kombinovány v jedné 

jednotce. Provedení úpravy vzduchu se řídí podle specifických 

požadavků projektu a podle daných skutečností. Také odvodní 

vzduch se dopravuje fasádními větracími jednotkami z místnosti 

ven. K tomu jsou na výběr kombinované jednotky přívodního a 

odvodního vzduchu s nebo bez zpětného získávání tepla nebo 

zvláštní jednotka přívodního a odvodního vzduchu. Příklad 

použití: Novostavba a sanace s decentralizovanou větrací

technikou.

Sekundární vzduch

Prostory a zóny s vysokými tepelnými zátěžemi se zásobují jen 

s průtokem venkovního vzduchu, který je potřebný k udržení 

kvality vzduchu. Z toho vyplývající potřebný chladicí nebo 

vytápěcí výkon se připravuje s jednotkami sekundárního 

vzduchu. Tyto mohou účelně doplňovat jak decentralizovaný 

tak také centrální větrací systémy. Příklad použití: Novostavba, 

sanace a dodatečné vybavení.

Velké hloubky prostorů

K větrání prostorů s velkými hloubkami je dobrým řešením 

kombinace fasádových větracích jednotek s např. stropními

indukčními vyústěmi.
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Funkce

Jednotka pro přívod vzduchu

Ventilátor přívodního vzduchu nasává venkovní vzduch, který 

se filtruje a tepelně upravuje a takto upravený proudí do 

místnosti.

•   Zpětná klapka

    V závislosti na směru vzduchu může na jedné straně budovy 

vzniknout podtlak a tím se může vzduch větrací jednotkou 

dostávat ven. Tomuto obrácení směru proudění zabraňuje 

zpětná klapka. 

•   Uzavírací klapka

    Při vypnuté jednotce uzavře servopohon uzavírací klapku a 

zabraňuje nekontrolovaným vzduchovým proudům, které by 

jinak velmi rychle v létě budovu zahřály a v zimě ochladily.

•   Filtr jemného prachu

    Mechanická úprava vzduchu se provádí odlučováním 

prachu v jemném filtru. Je umístěný ve směru proudění před 

ventilátorem a chrání jak tento tak i jednotku výměníku tepla 

před znečištěním. Uživatelům místnosti se přivádí přívodní 

vzduch vysoké kvality.

•   Omezovač průtoku

    V důsledku zanesení filtru a rozdílných tlaků větru na 

fasádu se mění rozdíl tlaku a následně také průtok vzduchu. 

Omezovač průtoku zabraňuje překročení dimenzovaného 

průtoku venkovního vzduchu.

•   Ventilátor

    K přepravě vzduchu se většinou používají energeticky účinné 

a hlukově optimalizované radiální ventilátory.

•   Tlumiče hluku

    Hluk ventilátorů a hluky zvenku se účinně redukují v tlumiči 

hluku. Nízký akustický výkon umožňuje použití jednotek 

v projektech, náročných na akustiku.

DEG-Centrála, Kolín, Německo

Jednotka s výměníkem tepla

K jednotce s výměníkem tepla patří ohřívač vzduchu a/nebo 

chladič vzduchu, regulační ventily se servopohony, uzavírací 

orgány a čidla teploty přívodního vzduchu. Vana na kondenzát 

zachycuje vznikající kondenzát.

Tepelné zátěže místnosti jsou pokryty ohřívačem vzduchu a 

chladičem vzduchu. V ohřívači vzduchu se zvyšuje teplota 

proudícího vzduchu, při zachované absolutní vlhkosti. Tepelná 

funkce chladiče vzduchu je závislá na teplotě studené vody na 

přívodu. Když tato leží nad rosným bodem venkovního vzduchu, 

koná se takzvané suché (sensitivní) chlazení, při které obsah 

vody ve vzduchu zůstává nezměněn. Při nedosažení teploty 

rosného bodu kondenzuje díl vzdušné vlhkosti v chladiči 

vzduchu (latentní chlazení) a odnímá tím vzduchu dodatečné 

teplo.

Fasádní větrací jednotky jsou většinou dimenzovány pro suché 

chlazení. Přesto mají jednotky vanu na kondenzát, kde se 

vznikající voda při krátkodobém nedosažení rosného bodu 

zachytí a odpaří.

 1  ventilátor

 2  tlumič hluku

 3  zpětná klapka

 4  uzavírací klapka

 5  filtr

 6  omezovač průtoku 

 7  jednotka výměníku tepla

 8  čidlo teploty

 9  regulační ventil

 10 FSL-CONTROL

 SRO  venkovní vzduch jednotlivá  

  místnost 

 SRS  přívodní vzduch jednotlivá 

  místnost
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Jednotka pro odvod vzduchu

Ventilátor odvodního vzduchu nasává vzduch z místnosti a 

dopravuje ho ven.

•   Filtr hrubého prachu

    Filtr hrubého prachu chrání ventilátor a eventuální výměník 

tepla před znečištěním.

•   Tlumič hluku

    Hluk ventilátoru a hluky zvenku se v tlumiči hluku efektivně 

redukují. Nízký akustický výkon umožňuje použití jednotek 

také v projektech, náročných na akustiku.

•   Ventilátor

    K přepravě vzduchu se převážně používají hlukově 

optimalizované radiální ventilátory, šetřící energii.

•   Zpětná klapka

    Při tlaku větru se může do místnosti dostat neupravený 

venkovní vzduch. Tomuto opačnému proudění zabrání zpětná 

klapka.

•   Uzavírací klapka

    Při vypnuté jednotce zavře pružinový servopohon uzavírací 

klapku a zabrání tak nekontrolovanému vzduchovému 

proudění, které by jinak velmi rychle v létě budovu zahřály a 

v zimě ochladily

Funkční jednotka pro sekundární vzduch

K odvádění vysokých tepelných zátěží se nasává vzduch 

v místnosti (sekundární vzduch) a eventuálně spolu 

s  venkovním vzduchem vede přes výměník. Se zvětšujícím 

se průtokem vzduchu se zvyšuje chladicí  nebo vytápěcí výkon 

výměníku tepla. K přizpůsobení výkonu se ventilátor přívodního 

vzduchu provozuje vícestupňově nebo s variabilním počtem 

otáček.

•   Směšování sekundárního vzduchu

    Se stoupající chladicí nebo tepelnou zátěží se počet otáček 

ventilátoru zvyšuje a tím i omezovaný průtok přívodního 

vzduchu. Když je průtok přívodního vzduchu větší než průtok 

venkovního vzduchu, otevře se klapka sekundárního vzduchu 

a rozdíl se nasává z místnosti a směšuje.

•   Provoz sekundárního vzduchu

   V neobsazených místnostech je účelný pohotovostní 

provoz, při kterém se nepřivádí žádný venkovní vzduch. 

K temperování místnosti se dopravuje výlučně sekundární 

vzduch a upravuje se v jednotce výměníku tepla.

•   Jednotky se sekundárním vzduchem

   Jednotky sekundárního vzduchu nemají žádný přívod 

venkovního vzduchu a jsou určeny jen k odvádění tepelných 

zátěží pro provoz sekundárního vzduchu.

Zpětné získávání tepla

Výměníkem zpětného získávání tepla se část tepla, 

obsaženého v odvodním vzduchu přenáší na přívodní vzduch. 

V energeticky účelných případech během přechodné doby 

jakož i k ochraně proti zamrznutí se otevře obtoková klapka, 

takže zpětné získávání tepla nebude v činnosti.

 1  ventilátor

 2  tlumič hluku

 3  zpětná klapka

 4  uzavírací klapka

 5  filtr

 6  omezovač průtoku 

 7  zpětné získávání tepla

 8  obtoková klapka

  

 SRO  venkovní vzduch pro jednotlivou 

  místnost

 SRS  přívodní vzduch pro jednotlivou 

  místnost

 SEH  výfuk vzduchu pro 

  jednotlivou místnost

 SET  odvodní vzduch pro jednotlivou 

  místnost

 SEC  sekundární vzduch

Capricornhaus, Düsseldorf, Německo
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Změna fáze
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Funkční jednotka PCM

V denním provozu se teplý venkovní vzduch vede přes 

akumulátor PCM, tam se ochlazuje a přivádí do místnosti. Tento 

chladicí proces je tak dlouho účinný, dokud  předtím pevná 

část PCM v akumulátoru přijatým teplem nezkapalní. V nočním 

provozu se nasává chladnější venkovní vzduch, čímž PCM zase 

ztuhne a přes den je opět k dispozici pro chlazení místnosti.

Podle dimenzování latentního akumulátoru je přes den 

zajištěna příjemná teplota místnosti až po dobu deseti hodin.

Fasádní větrací jednotka s PCM-modulem nasává venkovní 

vzduch otvorem ve fasádě a přivádí ho do místnosti. Při 

velmi vysokých venkovních teplotách způsobuje provoz se 

směšováním se sekundárním vzduchem nebo provoz jen se 

sekundárním vzduchem pomalé tavení PCM, takže akumulátor 

není ani po několika hodinách vybitý.

V létě se během nočního vybití akumulátoru dodatečně 

ochlazuje konstrukcí budovy (noční vychlazení). Tím se může 

použít jednotka v místnosti s chladicí zátěží až do 60 W/m².

 1  ventilátor

 2  tlumič hluku

 3  přepínací klapka

 4  filtr

 5  PCM-zásobník

 SRO  venkovní vzduch pro jednotlivou 

  místnost

 SRS  přívodní vzduch pro jednotlivou 

  místnost

 SEC  sekundární vzduch

Fasádní větrací jednotky

Přirozeně chladit s materiálem 

s fází změny (PCM)
PCM – energie fázové změny

Když se teplo materiálů (energie) přivádí nebo odvádí, 

mění se jejich teplota nebo mění při určitých teplotách  

(bod tavení a bod varu) bez další změny teploty svůj stav 

(pevný, kapalný a plynný). Tuto vlastnost mají všechny 

látky a materiály, avšak při různých teplotách a tlacích. 

Pro větrací techniku se nabízejí parafiny nebo hydráty soli 

s bodem tání mezi 20 až  25 °C jako PCM.

Při změně stavu se při konstantní teplotě odevzdává nebo 

akumuluje velké množství tepla, takzvané latentní teplo. 

Malý teplotní rozdíl postačuje, aby se přivodila změna 

stavu.

Předpokládaná hmota 1 kg betonu – když vycházíme 

z obvyklých teplot místnosti – se ochladí během noci o 

10 K, pak musí tato hmota akumulátoru odvést místnosti 

přes den 10 kJ tepla.

Protože PCM během nočního vychlazení za stejných 

podmínek změní svůj agregátový stav z tekutého na pevný, 

vznikne chladicí potenciál cca 190 kJ (cca 0,05 kWh) na 

kilogram, tzn., 19-násobek ve srovnání s betonem.



50
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Regulace

Odpovídající řídící a regulační funkce je třeba realizovat 

v závislosti na rozsahu funkce zvolené fasádní jednotky a 

celé regulačně-technické koncepce. Rovněž  je třeba zohlednit 

různé způsoby provozu k šetření energie jako je kompatibilita 

k nadřízeným systémům.

S FSL-CONTROL je k dispozici regulace jednotlivých místnosti 

LON, která je optimálně přizpůsobena fasádním větracím 

jednotkám. Regulátor obsahuje nutnou elektroniku k zapnutí 

a řízení obslužných jednotek místnosti, čidel teploty a 

regulačních členů, jakož i software k regulaci dále uvedených 

veličin. 

Teplota místnosti

Regulace teploty místnosti se v prvé řadě provádí řízením 

vodních ventilů výměníku tepla. Jednotky sekundárního 

vzduchu se provozují s variabilním přívodním vzduchem. 

K tomu se ventilátor řídí ve stupních nebo plynule. 

Teplota přívodního vzduchu

Zvláště vysoké požadavky na pohodu se dají splnit 

s regulovanou nebo omezenou teplotou přívodního vzduchu. 

Formou kaskádové regulace sleduje požadovaná hodnota 

kaskádové regulace teplotu přívodního vzduchu podle potřeby 

k regulaci teploty v místnosti.

Průtok venkovního vzduchu

Dimenzování  ventilátoru přívodního vzduchu a příslušného 

počtu otáček se provádí podle naprojektovaného průtoku 

venkovního vzduchu. Zvláštní regulace průtoku není nutná. 

Ventilátor přívodního vzduchu se většinou řídí třístupňově 

v závislosti na potřebě. 

Nejmenší počet otáček ventilátoru vyplývá z požadovaného 

minimálního průtoku venkovního vzduchu.

FSL-CONTROL

Obslužný přístroj místnosti

Komponenty FSL-CONTROL 

•  Regulátor LON 

•  Obslužný přístroj místnosti

•  Vodní ventily pro teplou a studenou vodu

•  Servopohon ventilu

•  Čidlo teploty přívodního vzduchu

Druhy provozu FSL-CONTROL 

•  Komfortní provoz

   Teplota místnosti se reguluje na požadovanou hodnotu, 

nastavenou uživatelem.

•  Pohotovost (Stand-by)

   Požadovaná hodnota se zvýší nebo sníží.

•  Nepřítomnost

   Teplota místnosti se nereguluje.

   Ochrana proti zamrznutí a přehřátí je dále aktivní.

   Jednotka přívodního vzduchu s funkcí sekundárního vzduchu 

pracují v provozu sekundárního vzduchu.

Bezpečnostní funkce FSL-CONTROL  

•  Ochrana proti námraze zpětného získávání tepla 

•  Ochrana zamrznutí výměníku tepla

•  Ochrana proti přehřátí a ochlazení budovy

Kancelářská budova Feldbergstraße, Frankfurt/M, Německo



Funkční jednotka Varianty jednotek
ZUL ABL ZAB ZAS ZUS SEK

Základní funkce
Přívodní vzduch
Odvodní vzduch
Sekundární vzduch
Dodatečné funkce
Jednotka výměníku tepla
Zpětné získávání tepla
Materiál s fází změny
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Pokyny pro projektování

Uspořádání 

Fasádní větrací jednotky jsou zpravidla řešení specifická pro 

projekt, která jsou zkonstruována k přizpůsobení stávajícím 

nebo plánovaným faktům. Tím nejsou pro uspořádání stanoveny 

skoro žádné hranice. Parapet pro jednotky zajišťuje zákazník. 

Vyústě pro přívodní a odvodní vzduch existují v různých 

provedeních. Mřížka odvodního vzduchu může být umístěna 

před nebo na parapetu. Z podlahových jednotek je viditelná 

jen podlahová mřížka, které může probíhat paralelně (lineární 

mřížka) nebo pravoúhle k fasádě. Jednotlivé mřížky, pásy 

mřížek a válečkové rošty vždy z hliníku, oceli nebo ušlechtilé 

oceli jsou možné.

Rozhraní fasády

Velikost, uspořádání a provedení otvorů pro venkovní a 

odváděný vzduch ve fasádě vyžadují včasné odsouhlasení 

architektem, projektantem fasády, odborným projektantem VZT 

a výrobcem jednotek.

• Uspořádání

 Vzdálenost mezi otvorem pro venkovní a odváděný vzduch by 

měla být co největší, aby se vyloučil zkrat mezi odsávaným 

a venkovním vzduchem. Dále by odvětrávaný vzduch měl být 

vyfukován s vyšší rychlostí a ve směru od nasávacího otvoru. 

Přitom je třeba zvláště dávat pozor na jednotky sousedních 

místností.

•  Provedení

 Důležité je trvale těsné napojení fasádní větrací jednotky na 

fasádu. Dále je třeba dbát na tepelné oddělení jednotky od 

venkovní strany fasády.

•  Ochrana proti povětrnostním vlivům

 Ochrana před deštěm se dosahuje protidešťovou žaluzií nebo 

provedením distribuce vzduchu. Rychlost proudění v otvoru 

venkovního vzduchu by neměla překročit 2,0 m/s. Dostatečné 

sklony směrem ven umožní při extrémním počasí odtékání 

vnikající vody.

Distribuce vzduchu

Nezávisle na místě zabudování proudí přívodní vzduch 

s vysokou rychlostí (do 2 m/s) pláštěm jednotky podlahovou 

mřížkou,ztrácí ale indukcí silně na rychlosti, takže v pobytové 

zóně mohou být dodržena kritéria pro zdrojové větrání. Aby se 

zdrojové větrání mohlo vytvářet nerušeně, musí zůstat před 

jednotkou volný prostor 1,0 až 1,5 m. Tento prostor také nepatří 

k pobytové zóně.

Meze použití

•  Má-li zůstat vlhkost vzduchu konstantní v těsných hranicích, 

je to možné jen s vysokými náklady.

•  Místnosti s velkým počtem osob při malé ploše fasády se 

nedají dostatečně vyvětrat jen s fasádním větráním.

•  Maximální hloubka místnosti obnáší 5 až 7 m. Ve větších 

místnostech zásobují fasádní větrací jednotky  venkovní zónu 

a další systém, např. stropní indukční vyústě, zásobují vnitřní 

zónu.

•  Pro klimatizaci čistých prostor nejsou fasádní jednotky 

vhodné.

Kostka Laimer, Mnichov, Německo

Varianty jednotek



Parametry Projekt Traungasse
Požadované výkony jednotek
Průtok venkovního vzduchu do 120 m³/h
Chladicí výkon (celkový/interní) do 780/320 W
Vytápěcí výkon (celkový/interní) do 1780/420 W
Maximální akustický výkon 45 dB(A)
Tlumení hluku 50 až 55 dB
Maximální rozměry B: 1200 mm · H: 630 mm · T: 320 mm
Provozní údaje
Teplota místnosti (léto / zima) 26 °C / 21 °C
Venkovní teplota (léto / zima) 32 °C / -12 °C
Teplota topné vody (přívod / odvod) 60 °C / 40 °C
Teplota studené vody (přívod / odvod) 16 °C / 19 °C
Rozsah funkcí
Místo zabudování parapet
Typ jednotky jednotka přívod. a odvodního vzduchu (ZAB)
Filtr venkovního vzduchu F7
Filtr odvodního vzduchu G3
Ventilátor ano
Omezovač průtoku ano
Výměník tepla 4-trubkový
Zpětné získávání tepla s obtokovou klapkou ano
Uzavírací klapka s pružinovým pohonem zpětného chodu ano
Zpětná klapka ano
Regulátor FSL-CONTROL ano
Hydraulické přípojky (ventily, pohony ventilů, šroubová spojení na výstupu) ano
Flexibilní hadice ne
Vzduchová mřížka nebo válečkový rošt (ocel, ušlechtilá ocel / hliník)  jen u podlahových jednotek
Vlhčení parou ne
Materiál s fází změny ne

180 W
venkovní vzduch

chlazení

240 W
vnitřní vzduch

chlazení
420 W

celkový chladicí výkon

52

Fasádní větrací jednotky

Dimenzování jednotek

Hodnoty a funkce specifické pro projekt

Fasádní větrací jednotky se zpravidla koncipují a dimenzují 

podle požadavků daných projektem. Dimenzování jednotek se 

proto nemůže provést výběrem ze série jmenovitých velikostí, 

jak je obvyklé u sériových výrobků, ale je potřeba technické 

vyjasnění od výrobce.

Které podstatné údaje jsou nutné, aby se mohly definovat 

výkony a funkce jednotek, je uvedené dále.

Příklad návrhu

Interní chladicí a tepelné zátěže

Průtok přívodního vzduchu a teplotní rozdíl přívodního vzduchu 

k teplotě v místnosti jsou určující veličiny pro interní chladicí a 

tepelnou zátěž, která se odvádí z místnosti.

Chladicí a vytápěcí výkony

K dimenzování výměníku tepla, zdroje chladu a tepla je 

třeba zohlednit rozdíl teploty přívodního vzduchu k teplotě 

nasávaného vzduchu.

  vytápěcí výkon (chlazení nebo vytápění) ve W

  průtok přívodního vzduchu v l/s nebo m³/h

  teplota přívodního vzduchu

  teplota místnosti

  venkovní teplota

  zvýšení teploty na fasádě
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Přefukové jednotky

Série FSL-B-60

Přefukové jednotky

Jednotky s přívodním nebo odváděným 

vzduchem
Série FSL-B-100

Přirozené bezhlučné větrání bez ventilátoru

Zabudování pod nebo nad okno jakož i do stěn

Průtok přívodního a odvodního vzduchu neregulován

Řídící válce k ručnímu nastavení vzduchu

Tepelné a akustické vyložení

L: B: 200 – 3000 mm • H: 60 mm • T: 140 – 600 mm

3 – 42 l/s • 10 – 150 m³/h při 12 Pa tlakové diference

Přirozené nebo strojní bezhlučné větrání 

Možné varianty specifické podle projektu

Zabudování pod, nad nebo na straně okna

Modulární struktura:

Rám k zabudování během fáze stavby

Funkční box k pozdějšímu zabudování

Tepelné a akustické vyložení

Možný filtr jemného prachu

L: B: 1000 – 3000 mm • H: 100 mm • T: 230 – 600 mm

8 – 22 l/s • 30 – 80 m³/h venkovní vzduch

Strojní bezhlučné větrání

Se zpětným získáváním tepla

Alternativně s jednotkou výměníku tepla

Zabudování na parapet, pod okno

Modulární struktura:

Rám k zabudování během fáze stavby

Funkční box k pozdějšímu zabudování

Vhodné také pro statický vytápěcí provoz

L: B: 1200 mm • H: 190 mm • T: 450 – 600 mm

17 – 33 l/s • 60 – 120 m³/h venkovní vzduch

Chladicí výkon do 560 W

Vytápěcí výkon do 1735 W

Jednotky s přívodním nebo odváděným 

vzduchem (ZAB)

Série FSL-B-190

Fasádní větrací jednotky

Parapetní jednotky

Možný provoz s přívodním a sekundárním vzduchem

CO
2
-neutrální chlazení bez chladiva

S výměníkem tepla pro vytápěcí provoz

Rozměry specifické podle projektu jsou možné

Ideální pro sanaci

L: B: 1200 mm • H: 600 mm • T: 300 mm

Do 42 l/s • do 150 m³/h venkovní vzduch

Chladicí výkon cca 280 W při 5 hodinách využití

Vytápěcí výkon do 2000 W

Jednotky s přívodním vzduchem s materiálem 

s fází změny

Série FSL-B-PCM
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Jednotky s přívodním nebo odváděným 

vzduchem (ZAB)

a jednotky se sekundárním vzduchem (SEK)

Traungasse, Vídeň, Rakousko

Jednotky s přívodním vzduchem

s funkcí sekundárního vzduchu (ZUS)
Feldbergstraße, Frankfurt am Main, Německo

Strojní větrání se zpětným získáváním tepla 

Jednotka se sekundárním vzduchem (SEK) k odvádění 

tepelných zátěží

Jednotka výměníku tepla k chlazení a vytápění

Zabudování před parapet

Zdrojová distribuce vzduchu

Radiální ventilátor šetřící energii

Regulovaný/omezený průtok venkovního vzduchu, 

nezávisle na tlaku větru 

Nízký akustický výkon

L: B: 1200 mm • H: 630 mm • T: 320 mm

28 – 33 l/s • 100 – 120 m³/h venkovní vzduch (ZAB)

Chladicí výkon do 780 W, SEK: 580 W

Vytápěcí výkon do 1780 W, SEK: 790 W

Strojní větrání

Zabudování vertikálně na parapet vedle okna

Zdrojová distribuce vzduchu ve dvěma směry výfuku

Jednotka výměníku tepla k chlazení a vytápění

Radiální ventilátor šetřící energii

Přizpůsobení výkonu se 3-stupni ventilátoru

Regulovaný/omezený proud venkovního vzduchu, 

nezávisle na tlaku větru 

Nízký akustický výkon

L: B: 352 mm • H: 1880 mm • T: 301 mm

21 – 58 l/s • 75 – 210 m³/h venkovní vzduch

Chladicí výkon do 835 W

Vytápěcí výkon do 2150 W

Strojní větrání se zpětným získáváním tepla

Modulární konstrukce integrovaná do fasády:

Spodní díl jednotky k zabudování během stavební fáze

Funkční box k pozdějšímu zabudování

Zdrojová distribuce vzduchu

Jednotka výměníku tepla k chlazení a vytápění

Radiální ventilátor šetřící energii

Přizpůsobení výkonu se 3-stupni ventilátoru

Regulovaný/omezený proud venkovního vzduchu, 

nezávisle na tlaku větru 

Možný provoz s přívodním a odvodním vzduchem, 

přiměšování  sekundárního vzduchu a provoz se 

sekundárním vzduchem

L: B: 1065 mm • H: 1065 mm • T: 195 mm

16 – 33 l/s • 60 – 120 m³/h venkovní vzduch

Chladicí výkon do 460 W

Vytápěcí výkon do 800 W

Jednotky s přívodním nebo odváděným 

vzduchem s funkcí sekundárního vzduchu (ZAS)

Capricornhaus, Düsseldorf, Německo

Fasádní větrací jednotky

Parapetní jednotky specifické podle projektu
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Jednotky s přívodním nebo odváděným 

vzduchem

Série FSL-U-ZAB

Jednotky s přívodním vzduchem

s funkcí sekundárního vzduchu 
Série FSL-U-ZUS

Strojní větrání se zpětným získáváním tepla

Jednotka výměníku tepla k chlazení a vytápění

Je možný provoz statického vytápění 

Zdrojová distribuce vzduchu

Regulovaný/omezený proud venkovního vzduchu, 

nezávisle na tlaku větru 

L: B: 1200 mm • H: 200 mm • T: 500 mm

16 – 33 l/s • 60 – 120 m³/h venkovní vzduch

Chladicí výkon do 560 W

Vytápěcí výkon do 800 W

Strojní větrání  

Jednotka výměníku tepla k chlazení a vytápění

Zdrojová distribuce vzduchu

Radiální ventilátor šetřící energii

Přizpůsobení výkonu se 3-stupni ventilátoru

Regulovaný/omezený průtok venkovního vzduchu, 

nezávisle na tlaku větru 

L: B: ab 1100 mm • H: 180 – 230 mm • T: 550 – 640 mm

22 – 56 l/s • 80 – 200 m³/h venkovní vzduch

Chladicí výkon do 930 W

Vytápěcí výkon do 1330 W

K odvádění tepelných zátěží

Jednotka výměníku tepla k chlazení a vytápění

Zdrojová distribuce vzduchu

Radiální ventilátor šetřící energii

Nízký akustický výkon

L: B: ab 1200 mm • H: 212 mm • T: 340 mm

22 – 83 l/s • 80 – 300 m³/h venkovní vzduch

Chladicí výkon do 792 W

Vytápěcí výkon do 1613 W

Jednotky se sekundárním vzduchem

Série FSL-U-SEK

Fasádní větrací jednotky

Podlahové jednotky



Normy/Směrnice Titul Důležitý obsah

DIN EN 13779
2007

DIN EN 15251
2007

DIN EN ISO 7730
2007

VDI 3804
2009

VDI 6022 díl 1
2006

VDI 6035
2008

VDMA 24390
2007

DIN EN 14240
2004

DIN EN 14518
2005

DIN EN 15116
2008
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Normy a směrnice

Větrání neobytných budov

–  Všeobecné podklady a požadavky 

pro větrací a klimatizační zařízení a 

chladicí systémy místností

•  Stanovení druhů vzduchu

•  Klasifikace odvodního, odvětrávaného, venkovního vzduchu 

  a kvalita vzduchu v místnosti

•  Klasifikace specifického výkonu ventilátoru (SFP)

•  Definice zóny pobytu

•  Doporučené minimální třídy filtru (v informativním dodatku)

Vstupní parametry pro klima místnosti

k vypočítání a vyhodnocení energetické 

účinnosti budov

–  Kvalita vzduchu místnosti, teplota, 

světlo a akustika

•  Doporučené hodnoty větrání pro neobytné budovy při 

  standardní obsazenosti

•  Doporučená kritéria výpočtu pro vlhkost v pobytových 

  zónách 

•  A-hodnocená vypočtená hladina akustického tlaku

Ergonomie tepelného okolí

–  Analytické určení a interpretace 

tepelné pohody výpočtem PMV- a  

PPD-indexu a kritérií lokální tepelné 

pohody

•  Nejvýše přípustná rychlost vzduchu jako funkce teploty vzduchu a 

stupeň turbulence

•  Vertikální rozdíl teploty vzduchu mezi hlavou a kotníky nohou

•  Přeměny energie

Vzduchotechnická zařízení místnosti pro 

kancelářské budovy

•  Systémy distribuce vzduchu rozdělené podle místa přívodu vzduchu

•  Typický průběh teplot v místnosti s rozdílnými větracími systémy

•  Přípustný rozsah rychlosti vzduchu v místnosti

•  Zvlhčení kancelářských místností lidmi

•  Porovnání větracích systémů s vytápěcí a chladicí funkcí

Hygienické požadavky na 

vzduchotechnická zařízení místnosti a na 

jednotky

•  Hygienické požadavky na projekt, výrobu, provedení, provoz a udržování 

v provozuschopném stavu

•  Kvalifikace a školení personálu

•  Seznamy kontrol

Vzduchotechnika místnosti

–  Decentralizované větrací jednotky

–  Fasádní větrací jednotky

   (VDI-pravidla větrání)

• Rozdělení jednotek do různých typů
• Požadavky, možnosti a meze použití
• Projektové podklady: fasáda, místnost, jednotka
• Uvedení do provozu a přejímka, obsluha, udržování v provozuschopném 

stavu 
• Působení větru
• Znaky decentralizované klimatizace

Decentralizované větrací jednotky, 

směrnice kvality a zkoušek

•  Požadavky na kvalitu

•  Směrnice a postupy zkoušek

•  Definice údajů výrobce (porovnatelnost)

Větrání budov – Chladicí trámy

–  Zkouška a hodnocení

•  Stanovení podmínek zkoušky a postupu k určení chladicího výkonu

•  Příprava srovnatelných a reprodukovatelných charakteristik výrobku 

Větrání budov – chladicí trámy

–  Zkouška a hodnocení pasivních 

   chladicích trámů

•  Stanovení podmínek zkoušky a postupu k určení chladicího výkonu

•  Stanovení postupu k určení místní rychlosti vzduchu a teploty vzduchu 

pod chladicími trámy 

•  Příprava srovnatelných a reprodukovatelných charakteristik výrobku 

Větrání budov – chladicí trámy

–  Zkouška a hodnocení aktivních 

   chladicích trámů

•  Stanovení postupu k určení chladicího výkonu

•  Příprava srovnatelných a reprodukovatelných charakteristik výrobku 



Tiskopisy

Informace o projektu

Výpočtový program

Internet
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Dokumentace

Katalogové listy

Katalogové listy jednotek

V katalogových listech je obsažen popis jednotky, materiály, 

technická a akustická data proudění jakož i rozměry.

Všechny důležité vlastnosti jednotky i použité materiály jsou 

popsány ve stručných textech. S těmito texty se zajišťuje, aby 

jen kvalitativně vysoce hodnotné jednotky obdržely udělení 

zakázky.

Informace o projektu

V informacích o projektu je zdokumentováno mnoho fasádních 

větracích jednotek specifických podle projektu. V nich uvedené 

popisy funkcí, varianty konstrukcí a technická data poskytují 

dobrou základnu pro koncepci nových projektů.

Výběr jednotek s výpočtovým 

programem
Nová generace výpočtového programu Easy

Product Finder zahrne v budoucnu všechna software a 

nabídne ke každému vybranému výrobku důležité informace.

•  Technická data

•  Fotografie výrobků, funkční schéma, tvar proudění

•  CAD-výkres (3D-model dle VDI 3805, DXF a ostatní formáty)

•  Stručný text vztahující se k výrobku a variantě

•  Uspořádání výrobků v budově

TROX na internetu

www.trox.de

Celá dokumentace je zveřejněná na internetu.

Dále najdete množství příkladů instalace a reference k našim 

výrobkům a systémům.
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Vývoj projektu

Integrální plánování a kooperativní 

proces realizace
Systémy voda-vzduch jsou zpravidla řešení specifická podle projektu s rozsahem 

funkcí, přesahující jednu profesi. Proto je společné plánování výkonů, jednotek a 

rozhraní, od koncepce až k prováděcím projektům nezbytné.Včasného zhotovení 

projektu, spojeného  s realizací specifických výkonů

je možno dosáhnout jen pomocí kooperativního procesu realizace.

• Úkoly

    Definice a využití plánovaných ploch, rozměry, tvar a plocha budovy, 

koncepty technického vybavení budovy, fasádový systém a konstrukce

•  Zúčastnění

    Stavebník, architekt a vývojář projektu

•  PODPORA ZÁKAZNÍKŮ TROX  

    Podpora při analýze a výběru systému 

 Studie proveditelnosti

Capricornhaus, Düsseldorf, Německo

•  Úkoly

    Definice typu místnosti a podlaží, stanovení konstrukce stropu, podlahy a 

fasády, odvození funkcí jednotek, výpočet nutných chladicích a vytápěcích 

výkonů, stanovení možných míst zabudování a příslušných rozměrů, 

definice rozhraní k ostatním pracím

•  Zúčastnění

    Architekt a projektant

•  PODPORA ZÁKAZNÍKŮ TROX  

    Vyhotovení konceptu jednotek na základě požadavků specifických pro 

projekt

•  Úkoly

    Určení konstrukce a výkonu jednotek

    Naplánování montáže a připojení (vzduch, voda, elektro)

    Regulační technika a řídící technika budovy

• Zúčastnění

    Projektanti všech podílejících se profesí a generální dodavatel, podniky, 

provádějící instalace a regulace

• TROX PODPORA ZÁKAZNÍKŮ    

    Detailní vývoj a dimenzování jednotek, stavba prototypů a měření výkonu, 

vyhotovení podkladů veřejné soutěže s popisem jednotek, technickými daty 

a výkresy

•  Úkoly

    Výroba jednotek, zabudování a připojení všech přístrojů, uvedení do 

provozu a přejímka 

•  Zúčastnění

    Projektanti podniků, provádějících instalace všech podílejících se řemesel

•  PODPORA ZÁKAZNÍKŮ TROX  

    Výroba a dodávka, podpora při montáži pomocí návodů k montáži a 

provozu, uvedení do provozu

Koncept budovy

Plánování podlaží

Konstrukce přístrojů

Realizace projektu



Alu

Brixen, Itálie

Antwerpská věž

Antwerpy, Belgie

Autobusová nádraží

Unna, Německo

Capricornhaus

Düsseldorf, Německo

Obchodní komora

Luxemburg, Luxemburg

Justiční město

Barcelona, Španělsko

Ustavní centrum

Washington, USA

Daimler Chrysler

Sindelfingen, Německo

DEG centrála

Kolín, Německo

Dexia BIL

Luxemburg, Luxemburg

EBH banka

Dánsko

EIB

Luxemburg, Luxemburg

Feldbergstraße

Frankfurt am Main, 

Německo

Nejvyšší londýnský úřad

London, Velká Británie

Helvea

Zürich, Švýcarsko

IBC

Frankfurt am Main, 

Německo

Imtech Haus

Hamburg, Německo

KIA

Frankfurt am Main, 

Německo

Kostka Laimer  

München, Německo

Mannheimská pojišťovna

Mannheim, Německo

Veletržní hala 3

Frankfurt am Main, 

Německo

Veletržní hala 11

Frankfurt am Main, 

Německo

Veletrh

Salzburg, Rakousko

Migros

Ženeva, Švýcarsko

Mondrian EU-

administrativní budova

Brüssel, Belgie 

Neumühlequai

Zürich, Švýcarsko

Nestlé

Vevey, Švýcarsko

Věž pošty

Bonn, Německo

Office am See

Bregenz, Rakousko 

Paul Scherrer Institut

Villingen, Švýcarsko

RAMADA Hotel

Solothurn, Švýcarsko

Švýcarská pošta

Chur, Švýcarsko

Silkworks

Velká Británie

SKYLINK Flughafen

Vídeň, Rakousko

Sky Office

Düsseldorf, Německo

St. Phillips akademie

New Jersey, USA

Swarovski

Wattens, Rakousko

Telefónica

Madrid, Španělsko

Thurinská pojišťovna

München, Německo

Traungasse

Vídeň, Rakousko 

Uni

Amsterdam, Holandsko

Universita

Fribourg, Švýcarsko

Universitní nemocnice

Zürich, Švýcarsko

WHG-Bürgleinstraße

München, Německo
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TROX systémy vzduch-voda

Reference

Věž pošty, Bonn, Německo

Ústavní centrum, Washington, USA

Justiční město, Barcelona, Španělsko

IBC, Frankfurt, Německo

Evropská

 investiční

 banka,

Luxemburg



Mateřská firma Německo

TROX Deutschland GmbH

TROX Austria GmbH

TROX GmbH   Telefon +49(0)28 45 / 2 02-0

Heinrich-Trox-Platz   Telefax +49(0)28 45 / 2 02-2 65

    E-Mail   trox@trox.de

D-47504 Neukirchen-Vluyn  www.trox.de

TROX Deutschland GmbH    Telefon +49(0)28 45 / 2 02-0

Heinrich-Trox-Platz   Telefax +49(0)28 45 / 2 02-2 65

    E-Mail   trox@trox.de

D-47504 Neukirchen-Vluyn www.trox.de

Pobočka sever
Kancelář Hannover

Bothfelder Straße 23

D-30916 Isernhagen

Telefon +49(0)5 11 / 61 00 34-35

Telefax +49(0)5 11 / 61 98 20

E-Mail nln@trox.de

Pobočka jih
Kancelář München

Liebigstraße 2

D-85301 Schweitenkirchen

Telefon +49(0)84 44 / 9 25-0

Telefax +49(0)84 44 / 9 25-10

E-Mail nls@trox.de

Pobočka střed
Kancelář Frankfurt

Kaiserleistraße 43

D-63067 Offenbach am Main

Telefon +49(0)69 / 9 85 56-0

Telefax +49(0)69 / 9 85 56-111

E-Mail nlm@trox.de

Pobočka jiho-západ
Kancelář Stuttgart

Hohentwielstraße 28

D-70199 Stuttgart

Telefon +49(0)7 11 / 6 48 62-0

Telefax +49(0)7 11 / 6 48 62-20

E-Mail nlsw@trox.de

Pobočka západ 
Kancelář Neukirchen-Vluyn

Heinrich-Trox-Platz

D-47504 Neukirchen-Vluyn

Telefon +49(0)28 45 / 202-611

Telefax +49(0)28 45 / 202-612

E-Mail nlw@trox.de

Pobočka východ
Kancelář Berlin

Rotherstraße 18

D-10245 Berlin

Telefon +49(0)30 / 2 61 80 51

Telefax +49(0)30 / 2 62 90 78

E-Mail nlobb@trox.de

Kancelář Dresden

Zur Wetterwarte 50, Haus 337/G

D-01109 Dresden

Telefon +49(0)3 51 / 8 89 09 11-12

Telefax +49(0)3 51 / 8 89 09 10

E-Mail nlobd@trox.de

Zastoupnení v Rakousku
Steiermark

Klötzl Vertriebs GmbH

Feldkirchner Straße 87

A-8055 Graz/Seiersberg

Telefon 0316-29 68 30

Telefax 0316-29 68 30-6

e-mail klima@kloetzl.at

home www.kloetzl.at

Kärnten

Klötzl Vertriebs GmbH

Emil-Hölzel-Weg 55

A-9073 Klagenfurt/Viktring

Telefon 0463-28 15 78

Telefax 0463-28 15 78-26

e-mail klima@kloetzl.at

home www.kloetzl.at

Pobočka a prodejní kanceláře cizina
Bulharsko

TROX Austria GmbH

Office Sofia

123 G. Rakovski Str.

P.O.Box 518

BG-1000 Sofia

Telefon (00359)-2-981 25 74

Telefax (00359)-2-986 20 65

e-mail office@trox.bg

home www.trox.bg

Chorvatsko

TROX Austria GmbH

Predstavnistvo u Republici Hrvatskoj

Ulica grada Vukovara 237b

HR-10000 Zagreb

Telefon (00385)-1-61 55 401

Telefax (00385)-1-61 58 598

e-mail office@trox.hr

home www.trox.hr

Polsko

TROX Austria GmbH (Spólka z.o.o.)

Oddzial w Polsce

ul. Techniczna 2

PL-05-500 Piaseczno k/Warszawy

Telefon (0048)-22-717 14 70

Telefax (0048)-22-717 14 72

e-mail biuro@trox.pl

home www.trox.pl

Rumunsko

TROX Austria GmbH

Office Bucharest

14A Vergului St., Corp.C, Sector 2

RO-Bucharest

Telefon (0040)-3182 43 040

Telefax (0040)-3182 43 041

e-mail office@trox.ro

home www.trox.ro

Srbsko

TROX Austria GmbH

Predstavnistvo Beograd

Marsala Birjuzova 29

RS-11000 Beograd

Telefon (00381)-11-2622 543

Telefax (00381)-11-2624 150

e-mail office@trox.rs

home www.trox.rs

Česká republika

TROX Austria GmbH

Organizační složka Praha

Ďáblická 2

CZ-182 00 Praha 8

Telefon (00420)-283 880 380

Telefax (00420)-286 881 870

e-mail trox@trox.cz

home www.trox.cz

Maďarsko

TROX Austria GmbH

Magyarországi Fiótelep

Krisztina krt. 93-99

H-1016 Budapest I

Telefon (0036)-1-212 1211

Telefax (0036)-1-212 0735

e-mail trox@trox.hu

home www.trox.hu

TROX Austria GmbH   Telefon 01/2 50 43-0

Lichtblaustraße 15   Telefax 01 / 2 50 43-34

Postfach 57   e-mail trox@trox.at

1220 Wien    www.trox.at
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