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Určení rosného bodu
Teplotu rosného bodu vlhkého vzduchu určíme v praxi nejsnáze pomocí h-x diagramu. Na příkladu
pro vzduch o teplotě 27 °C a vlhkosti 45 % rH viz obrázek 1.

Obr. 2 Pasivní
ochrana
v místnosti
Obr. Pasivní
ochrana
v místnosti

Funkci pasivní ochrany zároveň plní okenní kontakt, který blokuje ch
prvotní
úlohou
je úspora
energiezároveň
pro chlazení.
Zároveň ale využívám
Funkci
pasivní
ochrany
plní okenní
chlazení, pokud hrozí, že do místnosti bude proudit venkovní vzduc

kontakt, který blokuje chlazení, je-li otevřenoochrana
okno. Jeho
prvotní úlohou je úspoAktivní
v místnosti
energie
proochrana
chlazení.
aleževyuVýše ra
popsaná
pasivní
má Zároveň
tu nevýhodu,
jakmile detekuje
žíváme
že tedy
kontakt
odstaví
chlazení,
chladicí
ventil.toho,
Panel má
po dobu
působení
ochrany nulový výk
pokud
hrozí,ventilu
že doamístnosti
proudit
konstantu
pohonu
setrvačnostbude
panelu).
Snižuje se tím prům
do místnosti,
a chlazení
méně
účinné. Bylo
venkovní
vzduchjescelkově
vysokou
relativní
vlh-by zjevně vho
panelu
ventil jen přivírat, dokud teplota přívodní vody nestoupne n
kostí.

Aktivní ochranou nazýváme algoritmus, který měří teplotu a relativn
z těchto veličin počítá teplotu rosného bodu a tuto teplotu bere jak
Aktivní ochrana v místnosti
chladicí vody. Na přívodním potrubí musí být tedy místo čidla konde
Výše popsaná pasivní ochrana má tu nezmíněné pasivní ochrany) instalováno spojité čidlo teploty, většinou
že jakmile
detekuje
nebovýhodu,
HTF50. Jímková
čidla nelze
vzhledemnebezpečí
k malým průměrům přív

Obr.1: h-x diagram s určením teploty rosného bodu

Obr.1: h-x diagram s určením teploty rosného bodu
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Z průsečíku
s křivkou
nasycení (zelený bod) odečteme na svislé ose vlevo teplotu rosného
bodu, v našem případě 14 °C.
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je podle [1] počítat rosný bod venkovního
vzduchu a ventil blokovat, pokud jsou splněny tyto podmínky:
• teplota rosného bodu venkovního vzduchu je vyšší než teplota přívodní chladicí
vody do stoupaček
• v příslušné místnosti okenní kontakt hlásí
otevřené okno.
Regulátory jednotlivých místností ale stejně
mívají funkci vypnutí chlazení při otevřeném
okně kvůli šetření energií, takže ventil při
otevření okna zavírá bez ohledu na parametry venkovního vzduchu.
V těchto zjednodušených případech se do-
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mou součástí každé instalace se sálavými
stoupaček
chladicími systémy. Pokud není správně na- v příslušné místnosti okenní kontakt hlásí otevřené okno.
Regulátory jednotlivých místností ale stejně mívají funkci vypnutí chlazení při otevřeném okně kvůli
projektována a seřízena, kondenzát může
šetření energií, takže ventil při otevření okna zavírá bez ohledu na parametry venkovního vzduchu.
napáchat nepříjemné škody na budově i jejím vybavení.
Obr. Aktivní ochrana na distribuční větvi
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Obr. 4 Příklad algoritmu pro omezení teploty chladicí vody (Merbon IDE)

Obr. Příklad algoritmu pro omezení teploty chladicí vody (Merbon IDE)
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Doporučuje se použít hydraulické zapojení s konstantním průtokem vody v panelu (se směšovacím
ventilem), což je ovšem vzhledem k nutnosti instalace oběhového čerpadla dražší řešení, než běžně
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