
Projektant, stavite¾ a investor novej budovy èasto rie�ia problém,
ako dodr�a� plánované investièné náklady a zároveò zabezpeèi�
maximálny komfort a funkènos� budovy pri minimálnych prevádz-
kových nákladoch. Tieto náklady toti� mô�u tvori� a� 20 % celko-
vých stavebných nákladov roène. Pritom náklady rastú tak, ako
rastú po�iadavky na flexibilné vyu�itie stavby. Prevádzkové nákla-
dy v priemere dosiahnu hodnotu investièných nákladov v priebe-
hu siedmich a� desiatich rokov. Podobné po�iadavky platia aj pre
existujúce budovy s danými in�taláciami, kúrením, klimatizáciou a
ïal�ím technickým vybavením. Aj tu sa ponúka rie�enie s inteli-
gentnou elektroin�taláciou � relatívne malá investícia, ktorá prine-
sie výrazný a dlhodobý prínos.

Pou�itie inteligentného elektroin�talaèného systému ABB i-bus
EIB okrem zni�ovania prevádzkových nákladov zvy�uje aj flexibili-
tu a ú�itkovú hodnotu budovy. Obidva tieto dôle�ité faktory je mo�-
né kvantifikova�. Flexibilita systému umo�òuje skráti� návratnos�
investièných nákladov v závislosti od rozsahu technického vyba-
venia.

Potenciál úspor

V polyfunkèných budovách existuje viacero oblastí energetických
úspor:
� monitorovanie prítomnosti osôb,
� regulácia na kon�tantnú hodnotu jasu,
� individuálna regulácia teploty v miestnostiach.

Na zvládnutie tejto komplexnej úlohy staèí nieko¾ko prvkov systé-
mu ABB i-bus EIB, preto�e sú v nich integrované v�etky potrebné

funkcie. Tak napríklad detektor prítomnosti má �tyri samostatné
kanály, ktorými riadi zapnutie a intenzitu svietidiel, kúrenie závis-
lé od prítomnosti osôb a reguláciu na kon�tantný jas. Integrovaný
FM stmievaè � spínaè umo�òuje stmievanie svietidiel aj s elek-
tronickým predradníkom v rozsahu 0 � 100 %. Izbový FM termo-
stat s 5-kanálovým binárnym vstupom je riadený centrálne a ne-
dovo¾uje zásah do systému z miestnosti.

Monitorovanie prítomnosti osôb

Významné úspory sa dajú dosiahnu� reguláciou osvetlenia a kúre-
nia v závislosti od aktuálnych po�iadaviek. Inými slovami, miest-
nosti sú vykurované, len ak sú v nich osoby, prípadne osvet¾ované,
len ak nie je dosiahnutá po�adovaná úroveò jasu. Detektor Busch-
Watchdog má integrovanú funkciu riadenia na kon�tantný jas.
Má tie� ve¾mi silné mo�nosti individuálneho nastavenia citlivosti
pod¾a rozmerov miestnosti a mo�nosti eliminácie ru�ivých vplyvov
(lokálne kúrenie, preká�ky, slneèné �iarenie). Je základným prv-
kom pre viacero stratégií, ktoré priná�ajú úspory energie na osvet-
lenie a kúrenie.

Regulácia na kon�tantnú hodnotu jasu

Doteraj�ie skúsenosti ukazujú, �e regulácia na kon�tantnú hodno-
tu jasu mô�e u�etri� 35 � 50 % nákladov na energiu. Zvy�uje sa �i-
votnos� svietidiel a zároveò sa zvy�uje komfort pou�ívate¾a.
Napríklad v nemocniènej izbe je mo�né kombináciou otvárania/za-
tvárania �alúzií, zapínania/stmievania svietidiel vytvori� nieko¾ko
individuálnych svetelných scén na vy�etrenie, èítanie, denný a noè-
ný re�im. Automaticky, spo¾ahlivo, úsporne a súèasne s výrazným
komfortom pre pacienta.
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Energetická
optimalizácia budov
systémom ABB i-bus EIB
Flexibilita, ú�itková hodnota a úspora energie 
� to sú tri hlavné po�iadavky na administratívne
a polyfunkèné budovy, �koly, nemocnice, hotely a pod.
Okrem investièných nákladov sa èoraz výraznej�ie
dostávajú do popredia aj prevádzkové náklady.

Potenciál úspor

Niektoré prvky systému ABB i-bus EIB

detektor prítomnosti integrovaný FM stmievaè izbový FM termostat

Monitorovanie prítomnosti osôb

Regulácia na kon�tantnú hodnotu jasu
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Individuálna regulácia teploty v miestnostiach

Správna teplota v miestnosti výraznou mierou prispieva k dobré-
mu pocitu v ka�dej situácii. Potreby sa menia v závislosti od toho,
kde sa osoba nachádza a ako reaguje na teplotu.

Zatia¾ èo v kuchyni a spálni je teplota 18 °C dostaèujúca, v obývacej
izbe je najvhodnej�ia teplota okolo 21 °C a v kúpe¾ni aj vy��ia.
Dobrý pocit z prostredia je ve¾mi dôle�itý tak doma, ako aj v práci.
Tepelný komfort nie je luxus, má vplyv na zdravie ¾udí, preto�e
95 % svojho èasu trávia v budovách. Èlovek sa cíti nepohodlne, ak
jeho tepelno-regulaèný systém (poko�ka) je vystavený �oku, inými
slovami, ak je teplota vzduchu a stien vysoká èi nízka alebo ak sa
vzduch rýchlo pohybuje. Èlovek sa cíti pohodlne, ak teplota vzdu-
chu, jeho pohyb, ako aj vlhkos� a teplota stien v miestnosti sú v rov-
nováhe s jeho aktivitou a obleèením. Pohodlie a príjemný pocit sú
tie� priaznivo ovplyvnené aj èistotou vzduchu a nízkou úrovòou
hluku v miestnosti.

Výhody sú zrejmé. V prípade, ak sa zní�i teplota o 1 °C, úspora mô-
�e dosiahnu� a� 6 %. Ak je riadenie kúrenia kombinované zároveò
so snímaèom prítomnosti, úspory budú e�te vy��ie.

Vykurovacie systémy

Radiátory sú najroz�írenej�ím typom vykurovacieho systému.
Voda je zohrievaná na �pecifickú teplotu v centrálnom kotle.
Zohriata voda (45 � 70 °C) sa pomocou trubkového systému do-
pravuje do radiátora, ktorý sála teplo do miestnosti. Radiátor rea-
guje pomerne rýchlo a je pou�ívaný tak v rezidenèných, ako aj v
komerèných a verejných budovách.

Ïal�ím druhom kúrenia je podlahové kúrenie, kde je potrubný
systém napájaný vodou ohriatou v kotle na 30 � 45 °C. Teplota na-
pájacej vody je spravidla regulovaná v závislosti od vonkaj�ej tep-
loty. Ak je vonkaj�ia teplota nízka, tak je zvolená vy��ia teplota na-
pájacej vody. Nastavenie sa realizuje priamo v kotle na základe
informácie z vonkaj�ieho snímaèa. Reakèný èas podlahového kú-
renia je v�ak pomerne dlhý, preto je vhodné tento druh kombino-
va� s radiátorovým, prípadne iným �rýchlej�ím� typom kúrenia.
Podobný princíp má aj vykurovanie v stenách.

Vhodným typom pre rýchlej�ie doregulovanie teploty sú teplo-
vzdu�né vykurovacie systémy s centrálnym rozvodom teplej vo-
dy, ktorá prechádza cez trubkový systém a pomocou ventilátora je

teplo vháòané do priestoru. Z ïal-
�ích typov je mo�né spomenú�
elektrické konvektory, prípadne
takzvané �fan coily�, ktoré slú�ia
tak na kúrenie, ako aj na chlade-
nie.

Klimatizaèné systémy sa èoraz
viac vyu�ívajú aj u nás, najmä v
komerèných a komunálnych bu-

dovách. Princíp je rovnaký, ako pri podlahovom vykurovaní, len s
tým rozdielom, �e cez rúrkový systém v strope prechádza studená
voda, chladný vzduch klesá nadol a rovnomerne ochladzuje miest-
nos�. Iné systémy vyu�ívajú vzduchovody in�talované v celej budo-
ve, prièom vzduch ochladený v centrálnej výmenníkovej jednotke
je regulovaný klapkou na vstupe do miestnosti.

Riadenie

Riadiaci systém vyhodnocuje informáciu z termostatu, prípadne
z radiátora v miestnosti, ktorej teplota má by� riadená.

Na riadiaci systém má vplyv mnoho faktorov:
� teplota privádzanej vody,
� vonkaj�ia teplota,
� slneèné �iarenie,
� ¾udský faktor,
� elektrické spotrebièe.

Na základe rozdielu medzi aktuálnou a nastavenou teplotou sys-
tém upravuje riadiace hodnoty tak, aby v�etky uvedené vplyvy bo-
li kompenzované.

Predstavené informácie sú len úvodom do problematiky ener-
getickej optimalizácie budov. Spoloènos� ABB Komponenty dis-
ponuje vyspelým know-how, projekènými a realizaènými kapa-
citami, a najmä kompletným sortimentom prvkov systému
inteligentnej elektroin�talácie i-bus EIB. Na Slovensku sme boli
prvým dodávate¾om, ktorý certifikoval ucelený komplex elektro-
in�talaèných prvkov. Realizovali sme nieko¾ko in�talácií systému 
i-bus EIB, od rodinných domov, a� po rozsiahle priemyselné
objekty. Záujemcom poradíme a poskytneme detailné informácie
a dokumentáciu.
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Vykurovacie systémy

Teplovzdu�né
vykurovacie systémy

Riadenie
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