Decentralizovaný (bezrozvodový) větrací systém s rekuperací tepla
pro nízkoenergetické obytné budovy
1. Úvod
V předloňském příspěvku, v rámci prvního cyklu semináře k problémům větrání
nízkoenergetických a pasivních budov, jsem upozorňoval na nezbytnost zajištění přívodu
venkovního vzduchu, jsou-li důsledně provedena opatření k úspoře energie.
Využití v takovém případě kontrolované větrání bez rekuperace, např. podtlakového
větracího systému LUNOS instalováním prvků pro přívod venkovního vzduchu spolu
s odtahovými ventilátory s nepřetržitým základním větráním byla první možnost. Druhou
možností je pak investovat větrací systém se zpětným získáváním tepla. Předmětem
tohoto příspěvku, je však instalování dualistního větracího zařízení s tepelnou rekuperací
do obvodových stěn nízkoenergetických či pasivních budov, při absenci jakýchkoliv
vzduchotechnických rozvodů.
2. Dualitní větrací systém s tepelnou rekuperací
U nízkoenergetických budov se jak známo výrazně zvyšuje vliv vnitřních zdrojů tepla a
systému větrání. Využití zařízení na zpětné získávání tepla, které část energie obsažené
v odváděném vzduchu vrací zpět do budovy, se stalo již jakýmsi synonymem pro tuto
kategorii staveb. Doposud se však téměř výhradně jednalo o zařízení centrální včetně
k tomuto zařízení nezbytného potrubního rozvodu pro přívod a odvod vzduchu. Tato
nezbytnost však vyvolává mnohdy diskuze o ekonomických, provozních, údržbových a
hygienických dopadech na výslednou efektivnost užití. Dualistní větrací systém s tepelnou
regulací ke svému provozu žádné vzduchotechnické rozvody nevyžaduje. Tento systém
spočívá v párovém osazení recyklačních jednotek do obvodových stěn obytných místností
budovy. Pro jejich umístění nejsou stanoveny žádné striktní pokyny. Obecně platí: čím
výše tím lépe, protože se zde hromadí teplý a vydýchaný vzduch. Vždy je však nutno
uvažovat s tím, že recyklační jednotky třeba osazovat párově (dualitně), aby v obytném
prostoru nevznikal pulzující přetlak a podtlak. Dvojice recyklačních jednotek se tedy
mohou osazovat jak v jednotlivých místnostech, tak nad rámec jednotlivých místností.
Přitom je doporučeno jejich osazení navrhovat v co možná největší vzájemné vzdálenosti.
Nutno též dbát na to, aby bylo k dispozici dostatečné “propojení“ pro proudění vzduchu
mezi místnostmi (např. štěrbiny pode dveřmi). Domovní dveře a dveře vedoucí do
nevytápěných místností by naproti tomu měly být těsné. Schéma uspořádání a reverzního
provozu dualitního větracího systému s tepelnou rekuperací na obr. 1 a 2.
Recyklační jednotka se napájí napětím 12 V (přímé připojení k napětí 230 V není možné)
a je ovládána řídící jednotkou, na kterou mohou být připojeny maximálně 4 přístroje (tedy
dva páry recyklačních jednotek). Při větším počtu párů je tedy třeba více řídících jednotek.
Pro ovládání řídící jednotky možno použít libovolný program spínačů se dvěma
kolébkami. Zvláštní izolace nebo stínění není třeba.
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3. e² = energy x efficient
Skladba recyklační jednotky e² je uvedeno na obr. 3.
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Dodávaná sestava e² (v přepravním kartonu) uvedeno na obr. 4.
Řídící jednotka, ovládací spínač a jejich osazení uvedeny na obr. 5, 6 a 7.
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Recyklační jednotka e² potřebuje pro svoji instalaci obvodovou stěnu o tloušťce cca
30 cm. Stěnový otvor je přitom pouze 160 mm (tj. dosud nejmenší recyklační jednotka),
vnitřní a vnější mřížky jsou profilu 180 mm, resp. 180 x 180 mm – viz obr. 8.
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Základní technické údaje:
Účinnost (stupeň tepelné připravenosti dle DIBT):
90,6 %
Objemový proud:
15 / 30 m³/h
Napětí :
12 V SELV
Napájecí napětí:
230 VAC 50 Hz
Měrný výkon:
0,09 W/m³/h
Příkon:
1,4 / 2,8 W
Regenerace vlhkosti:
20 – 30 %
Hlučnost (1 m) :
17 / 19 dB(A)
Normový rozdíl zvukových hladin:
42 dB
Rozměry vlastní recyklační jednotky - průřez: Ø 150 mm
délka: 243 mm
(dodáváno v tubusu Ø160 mm, délky 500 mm)
Recyklační jednotka e² pracuje na principu regenerační výměny tepl, má dva stupně
výkonu: 15 m³/h a 30 m³/h a reverzační cyklus 70 sekund. Kompaktní akumulátor tepla
z keramického kompozitního materiálu je umístěn uprostřed proudu vzduchu vytvářeného
axiálním ventilátorem s elektromotorem. Díky neustále se obracejícímu proudu vzduchu,
který vzniká cílenou změnou směru otáčení ventilátoru, se keramika nabíjí tepelnou
energií ze vzduchu v místnosti a opět ji do přiváděného venkovního vzduchu vydává.
To probíhá tak účinně, že se větráním ztratí pouhých 10 – 15 % energie potřebné
k vytápění.
Recyklační jednotka e² je jednotkou entalpickou, nejen termickou, což je její nespornou
předností jak z hlediska tvorby vnitřního prostředí, tak z hlediska ekonomického (úspora
vlhčení). Zabezpečuje nejen recyklaci tepla, ale i recyklaci vlhkosti vzduchu: v zimě, kdy
je vzduch v interiéru suchý, je vhodné vlhkost ze vzduchu odcházejícího z interiéru
(získanou ze zdrojů vodní páry v interiéru např. od uživatelů bytu, pokojových rostlin
apod.) zachytit a vrátit zpět. Vlhkost z odváděného vzduchu se automaticky sráží
v recyklační jednotce předtím vychlazené přiváděným venkovním vzduchem a je zpět
vrácena do interiéru s dalším přívodem venkovního vzduchu. Dochází tak k potřebnému
vlhčení vzduchu v interiéru.
V létě je naopak žádoucí snižování vlhkosti vzduchu v interiéru, což je opět zajištěno
recyklační jednotkou, která tentokrát pracuje obráceně: teplý přiváděný venkovní vzduch
předehřívá recyklační jednotku, vodní pára se v této jednotce nesráží a je odváděna do
exteriéru. Je-li vzduch odváděný z interiéru dostatečně chladný, ochladí recyklační
jednotku a dojde ke srážení vodní páry z venkovního vzduchu. Přiváděný vzduch je
odvlhčován a je tak snižována vlhkost vzduchu v interiéru.
Tvorba průvanu chladným venkovním vzduchem se snižuje na minimum v důsledku
předehřevu přiváděného chladného vzduchu v zimním období.
Vlastnosti recyklační jednotky e² byly testovány Univerzitou Stuttgart. Průměrné kolísání
teploty přiváděného vzduchu (měření bylo provedeno při venkovní teplotě –3° C)
dosahuje v rámci jednoho cyklu cca 1,5 - 3° C a průměrný rozdíl teploty (vnitřní teploty a
teploty přiváděného vzduchu) byl max. cca 3° C (obr. 9).
Za zmínku též stojí, že přístroj e² nevyžaduje žádnou aktivní ochranu proti mrazu, nehrozí
nebezpečí zamrznutí výměníku tepla (zkoušeno až do -35°C). Rovněž tak není třeba řešit
odtok kondenzované vody, neboť tato je využita ke zpětnému zvlhčování přiváděného
vzduchu. Díky vhodné konstrukci doplněné o tlumící vložku recyklační jednotka současně
působí jako tlumič hluku (obr. 10). Normovaný rozdíl zvukových hladin dle ISO 140-10
byl stanoven nezávislou laboratoří pro měření hluku – IBAS.
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Recyklační jednotka e² lze navíc v případě potřeby (např. při instalaci v místech
nepříznivých klimatických podmínek) vybavit speciální povětrnostní klapkou.
Užitím e² rovněž nevznikají zpětně v zateplené obvodové stěně tepelné mosty, neboť tyto
jsou eliminovány použitými účinnými izolačními materiály.
Ve výhodu recyklační jednotka e² dokázala proměnit i zřejmě poslední možnou námitku
– zejména ze strany architektů – a to vznik otvorů Ø160 mm ve fasádě panelového domu:
bude-li totiž recyklační jednotka zakončena na fasádě speciální deskou LUNOtherm
(s požární certifikací) bude pohledově fasáda celistvá, jednolitá (obr. 11).
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Řídící jednotka přístroje e² plní i úlohu indikátoru výměny filtru. V případě potřeby se
rozsvítí malá kontrolka a signalizuje, že je čas vyčistit filtr pod tekoucí vodou nebo
v myčce). Při této příležitosti je vhodné i zběžně zkontrolovat výměník tepla: motor je
umístěn na vnitřní straně a pomocí smyčky na vnitřní straně jednotky výměníku tepla
možno jednotku vytáhnout. Pokud je výměník znečištěný, možno jej vyčistit vysavačem.
Ventilátor je koncipovaný tak, aby nevyžadoval žádnou údržbu. Další pohyblivé díly nebo
jiné pohyblivé součástky podléhající opotřebení na přístroji nejsou.
Na obr. 12 – 13 je uvedeno řešení kontrolovaného větrání dualistním větracím systémem
s tepelnou rekuperací nízkoenergetického rodinného domu. Katalogová cena bez DPH
předmětného větracího zařízení v rozsahu:
- 6x recyklační jednotka e²
- 2x řídící jednotka 5/SE
- 2x ovládací spínač 5/WE
- 4x odtahový ventilátor
činí v celkové výši 75 820,- Kč. Celková plošná výměna všech místností tohoto rodinného
domu činí 188,1 m², respektive celkový objem 486,1 m³, z toho obytných místností
123,5 m² , respektive 321,3 m³.
Jiným příkladem je užití kontrolovaného větrání s recyklační jednotkou e² v zateplených
panelových domech.Možné řešení v bytě stavební soustavy T-06B je uvedeno na obr. 14.
Cena větracího zařízení schematicky zakresleného v bytě 2+1 (2x e², 1x řídící jednotka
s ovladačem, 1x odtahový ventilátor LUNOMAT 3) je 27 850,- Kč.
Provozní náklady udává výrobce cca 3 Euro/rok přístroje e² při ceně 0,21 Euro/1kWh.
Protože náklady na údržbu odpadají, filtry se mohou čistit pod tekoucí vodou a cena
náhradního filtru je 5,30 Euro (vyměňuje se každých 3 – 5 let), je e² přístroj velmi
úsporný. Oproti “normálnímu“ větrání okny může dualistní větrací systém s tepelnou
rekuperací ušetřit cca 30 – 40 % nákladů na topení.
Z hlediska bezpečného provozu a užívání jsou pro výrobu e² použity jen nehořlavé nebo
těžko zápalné materiály. Přístroj nepředstavuje žádné nebezpečí požáru. Díky použití
bezpečného napětí 12 V pro napájení ventilátoru nehrozí ani při “navrtání“ vedení žádné
nebezpečí zranění. K montáži a údržbě také není zapotřebí žádné nářadí. Přístroj je
konstruován tak, aby neměl žádné špičaté rohy nebo hrany, a proto nehrozí nebezpečí
zranění.
4. Kompatibilita systému
S příspěvkem na předminulé semináři (“Větrání nízkoenergetických budov bez
rekuperace“) má ten letošní ještě další přímou souvislost. Tou je určitá propojenost
systému. Větrací systém bez rekuperace tvoří odtahový ventilátor zpravidla s vlhkostním
senzorem a prvek pro přívod venkovního vzduchu, obvykle typ ALD-R160 (vzhled k jeho
vzduchové propustnosti 30 m³/h pro 8 Pa), jehož tubus délky 500 mm je profilu 160 mm.
A právě v tubusu stejných rozměrů, tedy délky 500 mm a profilu 160 mm, je dodáván
rekuperační přístroj e². Znamená to, že předchozí větrací systém bez rekuperace lze velmi
jednoduše upravit na větrací systém s rekuperací tepal. Navíc bez jakéhokoli zásahu
z vnějšku budovy, tedy bez jakýchkoliv úprav na fasádě.
5. Závěr
Vysoký potenciál úspor energií je využitelný pouze tehdy, pokud budou účelně na ……
kombinována možná opatření jako kvalitně provedená tepelná izolace, vestavěna okna
v potřebné technologii a odpovídající úrovně kontrolované větrání bytu.
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