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Inteligentní systémy
pro správu energií aneb
HVAC v budovách
Žádná moderní budova se neobejde bez důmyslného systému větrání
a vytápění, běžným vybavením domů se stává také klimatizace. Stejně jako
každý jiný obor prochází i HVAC neustálým vývojem. Jaké jsou aktuální
trendy?

H

VAC (heating, ventilating, air-conditioning)
je značně obsáhlá oblast, řešená v určitém
rozsahu na každé stavbě. V našich klimatických podmínkách je pro udržení tepelné
pohody nutno v interiéru instalovat otopný systém,
případně chlazení a obojí dimenzovat na mezní
teploty (v zimě až -12°C), které nastávají nebo jsou
překročeny jen několik dní v roce. Celkový systém
topení a klimatizace (HVAC) je tak co do kapacity
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předimenzován a většinu roku se musí jeho činnost
regulovat, jak z hlediska výkonu, tak celkové ekonomičnosti provozu.
Tento známý fakt je v praxi řešen s ohledem
na konkrétní podmínky stavby mnoha různými
způsoby – jednak z hlediska dispozice a provedení
stavby, jednak z hlediska volby typu otopné soustavy
či klimatizace a způsobu samotné regulace teploty
(v závislosti na aktuálním režimu domu). Vhodným
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řešením – s osazením kvalitní tepelné izolace stěn
a oken, situováním větších prosklených ploch k jihu
nebo k obloze a jejich zastínění venkovními žaluziemi
– lze docílit tepelné pohody s mnohem jednodušším
i levnějším systémem HVAC, který se i snáze reguluje, než u nevhodně situované stavby.
Regulaci teploty a případně i vlhkosti v interiéru
zajišťuje více či méně složitý systém řízení HVAC,
který ve spolupráci s dalšími domovními systémy,
jako je zejména EZS, osvětlení či kontrola vstupu/
obsazenosti, umožní dosáhnout komfortu pobytu
osob za současné minimalizace provozních nákladů
topení a chlazení. V inteligentních budovách je
žádoucí, aby systém řízení HVAC s ostatními částmi
budovy nějakým způsobem komunikoval a (vhodně)
reagoval na jejich stav.

HVAC v rodinných domech
Jak vypadá systém HVAC v běžném nebo větším rodinném domě, kde je (na rozdíl např. od bytu
v bytovém domě) osazeno topení obytných i neobytných místností, ohřev teplé užitkové vody (TUV)
a případně topení bazénu, rozmrazování chodníků
a okapů? Topení bývá vícestupňové, zpravidla podlahové, doplněné radiátory nebo fancoily, v koupelnách žebříky voda/elektro. Dnes je již běžně v RD
instalována klimatizace s možností chlazení i topení,
ve větších domech doplněná nucenou ventilací
– vzduchotechnikou.
Jako zdroj tepla (případně chladu) je v technologické místnosti osazena kombinace kotlů, tepelných čerpadel a případně solárního ohřevu, někdy
i rekuperační jednotka. Tento mix zdrojů a odběrů
tepla/chladu, který je provedením do určité míry
jedinečným pro každý rodinný dům, je nutno nějakým uceleným způsobem řídit – reagovat na potřeby
uživatele, na režim domu (doma/nepřítomnost/dovolená, na roční období, na aktuální počasí, případně
na aktuální možnosti zdrojů a ceny energie).
V nových běžně řešených domech, kde je „jen“
ohřev TUV a jednostupňové topení v místnostech
s jedním nebo dvěma zdroji tepla, se stále můžeme
setkat s „klasickým“ centrálním termostatem umístěným v hlavní obytné místnosti, spínajícím kotel nebo
tepelné čerpadlo, které mají v lepším případě vlastní
ekvitermní regulaci (tj. změnu topného výkonu podle
aktuální venkovní teploty). Přitom je jasné, že takto
regulovaná soustava bude fungovat jen omezeně
a oproti lépe řešenému systému HVAC i poměrně
draze – uvádí se, že pro průměrnou novostavbu RD
s regulací teploty v každé místnosti až o 20–30%,
s tím, že správné začlenění a regulace doplňkových

Integrované řídicí systémy CRESTRON
Firma Nardic Solutions (www.nardic.cz) je distributorem
integrovaného řídicího systému CRESTRON, který umožňuje
nejen v oblasti řízení HVAC realizovat všechny požadavky
a představy uživatele na systém topení a klimatizace
v domě – od jednoduchých úloh až po velmi rozsáhlé
a komplexní aplikace. Všechny řídicí centrály Crestron jsou
programově a výkonově zaměnitelné. Modularita, vysoký
výpočetní výkon, paměťový prostor a software pro programování/grafiku umožňuje v praxi pokrytí nároků nejen
malých a středních aplikací (typicky ovládání AV sestavy,
světel a HVAC v rámci bytu/učebny nebo běžného RD), tak
i značně rozsáhlých objektů nebo rezidencí, s prakticky neomezenými možnostmi programování.
Nároky kladené systémem HVAC na výpočetní výkon
řídicích jednotek mohou být někdy poměrně značné, např.
pro běžný RD s 20 zónami (cca 40 měřeními teplot nebo vlhkostí) probíhá na sběrnicích čtení teplot a výstupů poměrně
rušná komunikace; pro měření teplot/RH s rozlišením 0.1
°C/1 % v běžném provozu objektu posílá data do řídicí
jednotky zhruba každých 400 ms, přitom musí řídicí systém
mimo samotné regulace a obsluhy dalších napojených technologií zajistit komunikaci s okolím a promptně reagovat
na povely uživatele. Uvedené výhody jednotek Crestron
podtrhuje velmi nízká energetická náročnost (pouze cca
2–4 W) a absence pohyblivých částí, takže je možno bez
komplikací realizovat inteligentní řízení i v úsporných nebo
pasivních domech.
Řízení HVAC, osvětlení, komunikace v daném objektu je
buď realizováno přímo systémovými prvky Crestron, nebo
vazbou na autonomní regulační jednotky dílčích systémů
jiných výrobců, jejichž funkcionalitu pak řídicí systém zastřešuje, případně doplňuje a zpřístupňuje jejich možnosti
ovládání uživateli přes dotykové panely a další ovladače
s jednotným uživatelským rozhraním. Pokud je provedena
vhodná stavební příprava, může být řešení topení a ovládání dalších částí domu pomocí komponent Crestron
ve výsledku levnější než osazení a následná integrace technologických částí třetích stran.

zdrojů tepla s vazbou na režim domu (přítomnost,
denní doba, počasí, tarify energií) umožní snížit
provozní náklady o dalších cca 10–30%.
Větší rodinné domy, v nichž bývá instalován
i ohřev bazénu, případně VZT s rekuperací a zpravidla i více různých typů zdrojů tepla a současně je
zde mnoho prostor, kde není častá přítomnost osob, je
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Zaostřeno na HVAC
Váš názor nás zajímá. I proto pravidelně realizujeme mezi
čtenáři časopisu Inteligentní budovy ankety. V tomto čísle
jsme se zaměřili na systémy HVAC (Heating, Ventilation, Air
Conditioning).
Zkratka HVAC z anglického Heating, Ventilation,
Air Conditioning zastřešuje systémy pro zajištění požadované kvality prostředí. V současné době nachází tyto systémy uplatnění zejména v moderních kancelářských, výrobních nebo vývojových budovách. Systémy HVAC pracují
na principu ohřívání či ochlazování vzduchu a jeho následné
distribuce do vybraných míst v budově. Kritickou částí
pro správnou funkci systému je pak jeho přesné nastavení.
S moderními HVAC systémy se v praxi setkává 82 procent
respondentů. K jejich pořízení by vás nejčastěji motivovalo
snížení provozních nákladů budov, úspory energií a zlepšení
vnitřního prostředí (v grafech jsou údaje vždy v procentech).
Klíčovou roli při zajišťování optimálního prostředí v budovách hrají snímače. Podle průzkumu považují čtenáři našeho
časopisu za nejdůležitější snímače teploty, termostaty a snímače tlaku.
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komplexní integrované ovládání řešící i řízení HVAC
prakticky nezbytné. Dosažená úspora energií bývá
v podobných procentuálních číslech, ale samozřejmě
v podstatně vyšších částkách vynaložených za energie, někdy i řádově vyšších.
Je tedy komfortní řízení HVAC v inteligentním
domě (tedy v domě s osazeným řídicím systémem)
opravdu neopodstatněný luxus? Už z výše naznačených čísel lze dospět k závěru, že samotné osazení
inteligentního řídicího systému, který implicitně
umožňuje řešit všechny běžné požadavky na HVAC,
se po nějaké době ekonomicky vrátí, tedy že řídicí
systém sám sebe zaplatí; samozřejmě v závislosti
na konkrétních podmínkách, ale vždy s výraznou
přidanou hodnotou pro majitele: inteligentní systém
umí ovládat nejen samotné topení, VZT a klimatizaci,
ale i osvětlení, rolety, audio-video techniku, závlahy,
atd., umí reagovat na stav EZS, vstupy do domu,
případně řeší další požadavky dané aplikace a celkově
optimalizuje její provoz i ekonomiku.
Konkrétně: Majitel středně velkého RD ročně
utratí za topné energie (plyn, elektřina) celkově např.
50 tisíc korun při osazení jednoduché ekvitermní
regulace topení centrálním termostatem; při instalaci
řídicího systému a regulaci teploty v každé místnosti
docílí úspory kolem 15 tisíc korun, což během pěti let
představuje částku 75 tisíc korun (nebo více, vinou
nárůstu cen energií) – za tuto cenu již lze pořídit
poměrně komfortní systém, který obslouží i další
rutinní činnosti domu a významně zpříjemní život
v RD. Navíc řídicí systém zmíněnou dobu pěti let
bezpečně „přežije“ bez závad i morálního opotřebení – tyto systémy mohou být svými možnostmi
nastavení i užitnou hodnotou aktuální i za deset a více
let (máme ověřeno v praxi).
Ještě konkrétněji: Uvažujme řízení komplexního
systému HVAC s více zdroji tepla a chladu, odběrem
tepla do několika okruhů včetně ohřevu vzduchu
VZT a bazénu ve větší rezidenci; zde se předpokládá
využití MaR regulační jednotky nebo větší technologický celek. Pomineme-li omezenou funkčnost dané
MaR regulace vůči ostatním domovním prvkům, tak
např. jen oproti osazení dohledového technologického
PC s běžnou spotřebou kolem 120W se díky využití
řídicí centrály inteligentního systému s vlastní spotřebou kolem 3W uspoří ročně na elektrické energii
(uvažujme dvojitý tarif ČEZ D25) kolem 10 tisíc
korun; ústředna řídicího systému umožní realizovat
všechny požadované funkce HVAC, navíc s vazbou
na další systémy domu, a jen svou nízkou spotřebou
sama sebe zaplatí během 3–4 let – a bude v té době
v rozhodně lepším technickém stavu než daný PC.
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Při volbě typu řízení HVAC je tedy nutno uvažovat mnoho souvisejících vlivů a určitě se vyplatí
volit spíše komplexní a velkorysejší řešení, které
v perspektivě 5–10 let užívání stavby splní všechny
současné, i dosud nevyřčené požadavky uživatele.

Integrované ovládání HVAC
v inteligentním domě
Instalovaný systém HVAC, jeho řízení v technologické místnosti, ekonomika provozu, ekologická
stopa objektu a dosažená tepelná pohoda v domě je
jen polovinou problému. Druhou část tvoří „user-interface“, tedy to, s čím uživatel objektu přichází
do styku a jak vnímá možnosti nastavení a vazeb
topení na další systémy v domě. Samozřejmě se vše
odvíjí i od toho, co od svého domu očekává.
Některé systémy řízení HVAC mají ovládací rozhraní jednoduché, jiné složitější, s extrémy na obou
stranách; čím složitější je systém zdrojů tepla/chladu
a možnosti regulace, tím je obtížnější nabídnout
všechny tyto možnosti uživateli v nějaké přehledné
formě. Navíc zde vstupují do hry zcela subjektivní
faktory a požadavky na design ovladačů v daném
interiéru, kde může být osazení některých ovládacích
prvků nepřijatelné.
Vedle nastavení a měření požadované teploty nebo
vlhkosti v místnosti je většinou nutno danou veličinu
také zobrazit; k běžným nastavením patří volba programu útlumu topení (úsporného režimu) podle denní
doby; případně vypnutí HVAC v dané zóně. Detailní
nastavení může mít dále volby pro blokování topení
podle doby nepřítomnosti osoby, nastavení topení
a chlazení podle venkovních podmínek, době otevření
oken, zatemnění žaluziemi, momentální vypínání
klimatizace či ventilace, časové závislosti atd.
Inteligentní integrované ovládání zpravidla dovolí
majiteli zcela volně definovat uživatelské rozhraní
srozumitelně pro něj i ostatní uživatele objektu,
s logickým rozčleněním do sekcí pro běžná a pokročilá nastavení a celkové funkce. Ovladače řídicích
systémů umožní elegantně a intuitivně integrovat
i všechny ostatní prvky domu (osvětlení, audio-video atd.), sestavit přehledy hodnot či nastavení
jednotlivých technologií a podle typu ovladače
nebo dotykového panelu i definovat grafi ku podle
konkrétní dispozice stavby. Samozřejmě je běžně
dostupné vzdálené ovládání z mobilních zařízení
Apple/Android nebo z PC/MAC.
Výhodou integrovaného ovládání je možnost kombinovat řídicí systém s již instalovanými prvky a najít
optimální řešení z hlediska funkčnosti, investiční
náročnosti i provozních nákladů (např. řídicí systém

měří a reguluje topení/klimatizaci v místnostech,
řídí zdroje tepla, a komunikuje s autonomním systémem MaR pro VZT-bazén, případně klimatizacemi
s rozhraním LON/KNX). Navíc umožňuje realizaci
i méně typických úloh, které by jinak nebyly možné
nebo by vyžadovaly separátní řešení bez možnosti
ucelené funkčnosti systému: např. doplnit protizámrazovou ochranu přívodu vody v částech objektu
bez vytápění a provázat ji s topením a EZS, definovat
vlastní systém hlášení poruch a detekce „podezřelých“ stavů systému pomocí GSM a vzdálené správy,
provést detailnější nastavení provozu topení (např.
různé časování a režimy útlumů podle identifikace
uživatele, který je v objektu přítomen, optimalizaci
provozu podle momentálního slunečního svitu, tarifu
plynu a elektrické energie atd.).
Často je do systému až dodatečně instalován jiný
typ kotle nebo tepelného čerpadla, případně doplněn
další zdroj tepla (např. teplovodní nebo elektrický
solární panel, aktuálně podle situace na trhu), někdy
využitý jen pro ohřev TUV, jindy i pro topení nebo
předehřev bazénu, a majitel potřebuje tyto nové
prvky včlenit do celkové regulace HVAC. S volně
programovatelným řídicím systémem to na rozdíl
od regulátorů s pevnou strukturou konfigurace nastavení nepředstavuje žádný problém. Lze jednoduše
napojit nový hardware, monitorovat jeho chování
i vliv na celý systém, vyhodnocovat aktuální i kumulovanou spotřebu/výrobu energií za daný čas, volně
definovat akce typu „co dělat, když“ apod.
Co říci závěrem? Systémy HVAC mají jednoznačně
budoucnost a neustále procházejí vývojem. Výhodou
těchto systémů jsou jednoznačně úspory energií, které
jsou v současné době velkým tématem. Kromě toho
je třeba zdůraznit, že HVAC má zajímavou dobu
návratnosti investice a kromě peněz šetří majitelům
inteligentních domů také čas.
Autor článku Jiří Petrák je projektový manažer
a programátor.
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