
Regulace vyta penı

Uc ebnı text VOS  a SPS  Kutna  Hora

Obecne  o regulaci topenı
l dimenzovanı otopný  soustavy
l podle tepelny ch ztrat vytape ný ho objektu
l pro nejnizsıvenkovnıteplotu v daný m regionu - obvykle -15řC

(Kutna Hora -12 řC)
l dosazenıtepelný pohody - individualnızalezitost

l pouz ıvaný  otopný  soustavy
l teplovodnıu strednı(etazový ) vytape nı
l zdroje tepla: plynový , elektrický kotle, kotle na tuhapaliva, tepelna

cerpadla, ... atd.)
l prımotopný elektrický (soustavy bez kotle a teplonosný ho mý dia)
l zdroje tepla: elektrický konvektory, salavý panely, podlahový topný

rohoze, ... atd.

l rozde lenı regulace soustav
l regulace centralnıho zdroje
l individualnıregulace otopny ch te les



Regulace zdroje
l zdroje tepla
l kotle na pevna paliva (uhlı, drevo, pelety)
l plynový  kotle 
l elektrický  topenı
l prımotopný
l akumulacnı

l tepelna cerpadla
l kombinace vıce zdroj˚ 
l napr. pomocı akumulacnıch nadob

l zakladnı principy
l termostat v referencnımıstnosti
l ekvitermnıregulace
l kombinovana metoda

Regulace termostatem v referencnı 
mıstnosti - princip

l zakladnı princip
l ve vybraný (referencnı) mıstnosti je umıste n termostat
l pri dosazenı z adaný  teploty vyslan prıkaz
l k vypnutı kotle
l k omezenı vy konu kotle

l pri snızenı teploty (hystereze)
l zapnutı kotle
l zvy senı vy konu 

l vybe r referencnı mıstnosti
lmıstnost, ktera rozhoduje o mıre vytape nıcelý ho objektu 
l v rodinný m domku oby vacı pokoj
l v administrativnı budove  vhodne vybrana kancelar 



Regulace termostatem v referencnı 
mıstnosti - nevy hody

l nevyhody metody
l referencnımıstnost je nutný  vzdy vytape t
l nenı mozný  bez vlivu na ostatnı casti objektu pritape t v 

referencnı mıstnosti doplnkovym zdrojem (napr. krbova kamna 
na tuha paliva.)
l v referencnı mıstnosti nem˚ze by t teplota rızena jinak, nez  

centralnım zdrojem
l nedajı se pouz ıt termostatický  ventily
l ve tsı casový  konstanty

l ztraty tepelný  energie v rozvodech teplý  vody
l teplota topný  vody je casto zbytecne  vysoka
l nenı bran ohled na venkovnı teplotu 

Provedenı termostat˚
l mechanický  termostaty
l dvoustavovy  vy stup - kontakt
l nastavenı teploty cejchovanym koleckem
lmala presnost 
l nelze nastavit casovy  rez im
l jednoduchý  provedenı ° nızka cena

l elektronický  termostaty
l vy stup
l dvoustavovy  (nejcaste ji)
l spojity

l nastavenı ty dennıho rez imu
l ne kolik u tlumovy ch bod˚ be hem dne
l rozdılny  rez im v pracovnıch dnech a o vıkendech
l prazdninovy  rez im ° u tlum topenı az  na 99 dnı



Ekvitermnı regulace

l zakladnı princip
l prizp˚sobenıokamz itý ho vy konu otopný soustavy aktualnı

venkovnıteplote prostrednictvım regulace teploty otopný ho 
mý dia
l zavislost teploty nabe hový  vody a venkovnı teploty je zadana tzv. 

ekvitermnı krivkou
l pozadovaný  teploty vody je dosazeno sme sovanım vody z kotle 

se zpatecnı vodou pomocı specialnı armatury
l ekvitermnı regulator podle zadaný  ekvitermnı krivky vypocıtava 

potrebnou teplotu vody a pomocı elektricky ch pohon˚ zasahuje 
do sme sovacı armatury
lmensı ztraty ° vyssı u cinnost
lmoznost kombinace s pokojovym termostatem

Ekvitermnı regulace jednoho okruhu

externı cidlo

internı cidlo

sme sovac

kotel soustava radiator˚

ekvitermnı regulator



Regulace zdroje - shrnutı

l vyhody
l jednoduchy  zp˚sob regulace
l technicka podpora vy robc˚ kotl˚
l relativne  nızka cena

l nevyhody
l nelze resit rızenou distribuci tepla do jednotlivy ch castıobjektu
l referencnı mıstnost musıme vytape t vzdy, kdyz chci mıt teplo v 

který koliv dalsımıstnosti, i kdyz  ji v tomto case nikdo vyuz ıvat nebude
l oslune nı mıstnostı
l bude-li svıtit slunce do referencnımıstnosti, termostat drıve vypne a 

ostatnı(i neoslune ný ) mıstnosti budou chladne jsı, nez je obvyklý
l budou-li oslune ny pouze ne který jiný mıstnosti (nikoliv referencnı), 

otopna soustava to nijak nezaznamena a tyto mıstnosti budou 
pretape ny

lSystý m je neefektivnıa neekonomicky

Regulace zdroje ° vypınanı kotl˚

l kotel m˚ze by t zcela vypnut:
l pri kazdodennım zarazenı teplotnıch u tlum˚
l pri vytape nı v prechodný m obdobı (zarı-listopad, brezen-duben) 
l zapnutı topenı rano a vecer
l k vyhratı mıstnostı be hem dne stacı slunecnı svit

l relativne  nızka cena
l vypınanı snizuje z ivotnost ne ktery ch kotl˚
l jedna se predevsım o kotle ocelový
l pri zatopu studený ho kotle (a navıc pri soube zne  spuste ný m 
cerpadle) dochazı k orosenı ocelový ho vyme nıku ° koroze
l resenı
l rozbe h cerpadla az  pri dosaz enı urcitý  teploty nabe hový  vody 
l zarazenı nadrz e pro akumulaci ohratý  vody 
l ve tsina vy robc˚ vsak vyz aduje trvalý  dodrz enı urcitý  minimalnı teploty 

vyme nıku (cca 40-50„C) ° vyzarenı tepla do okolı, ztraty komınem



Regulace topny ch te les

l zakladnı principy
l rucnı
l termostatický  hlavice
l elektronicka regulace dvoustavova (termopohony)
l elektronicka regulace plynula (servopohony) 

Regulace topny ch te les - u vod

l u cinnost vytape nı s regulacı zdroje jiz  nelze zvysovat 
l dnesnı trend
l nesoucasný  vytape nı jednotlivy ch mıstnostı 
l vytape t jednotlivý  mıstnosti na takový  teploty, který  jsou v daný m 
case pozadovaný  a potrebný  
l prechod od regulace zdroje k regulaci vy konu otopny ch te les 
l nejde jiz  o regulaci teploty otopný  vody, ale o regulaci otopný  

vody 
l vliv na hydrauliku otopný  soustavy 
l zabezpecenı rovnome rný ho zaplavovanı jednotlivy ch ve tvı otopný  

soustavy 
l dodrzenı urcitý ho rozmezı diferencnıho tlaku vyvozovaný ho obe hovym 
cerpadlem)



Termostatický  hlavice

l prımocinný proporcionalnı regulatory
lmalý  pasmo proporcionality 
l obvykle 2K (tedy napr. pri 20„C bude ventil otevren, pri 22„C uzavren) 

l z adnapomocnaenergie
l princip - tepelna roztaznost pracovnılatky (vosk, specialnı

kapalina)
l pri ohratı se latka roztahuje v pruz ný  nadobce (vlnovci) 
l tlacı na kuz elku ventilu uzavırajıcıho pr˚tok otopný ho mý dia 

radiatorem 
l poz adovana teplota se nastavuje rucne  prostrednictvım otocný  casti 

hlavice 
l hydraulický  vyvazenı otopný  soustavy
l zabezpecenı stejný  tlakovou ztraty kaz dý ho otopný ho te lesa 
l stabilnı pr˚tok jednotlivymi castmi otopný  soustavy ve vsech situacıch 
l peclivý  projektovanı a montaz

Vlastnosti termostaticky ch hlavic

l relativne  dlouha reakcnı doba
l vzajemný  ovlivnovanı ostatnıch hydraulicky ch okruh˚
l zme na pr˚toku jednım ventilem ovlivnuje zme nu pr˚toku jinymi 

ventily 
l dokonalý  vyvazenı je prakticky vyloucený  
l pouz itı specialnıch radiatorovy ch ventil˚ s integrovanym 

regulatorem diferencnıho tlaku - drahý
l nebezpecı zatuhnutı ventilu p˚sobenım vodnıho kamene
l zpravidla po skoncenı letnıho obdobı

l absence casový ho (programový ho) rızenı 
l resenı ° elektronický  hlavice ° vyssı cena
l ty dennı rez im
l uzavrenı ventilu be hem ve tranı
l obcasný  “procvicenıó ventilu mimo topnou sezonu� ..



Kombinovaný  regulace

l zonova regulace 
l topenarský  rozde lenı soustavy na ve tve a jejich dılcı regulace 

podle referencnıch mıstnostı 
l kombinace rızenı pokojovym (prıp. ekvitermnım) 

regulatorem s termostatickymi ventily
l velmi casty  zp˚sob rızenı rodinny ch domk˚ 
l spatny  vliv na hydraulický  vyvazenı soustavy 

l systý my pro individualnı regulaci vytape nı v jednotlivy ch 
mıstnostech (IRC - individual room control) 
l samostatna kapitola


