
• Série vzdělávacích webinářů ve spolupráci CZGBC/ČKA

Šetrná řešení v praxi

13. 5. 2020



• Cíl - představit komplexní pohled na šetrné budovy
• Praktické ukázky šetrných řešení
• Interaktivní formát online ZOOM
• Možnost dotazů přes Q&A, chat
• Prezentace a kontakty budou k dispozici na komunikačních kanálech ČKA a 
CZGBC. 
• Debaty plánované každou středu v 16:00

Šetrná řešení v praxi

13. 5. 2020



• Úvod - aspekty šetrných budov
• Zdravé vnitřní prostředí
• Řízení, automatizace, měření
• Hospodaření s vodou
• Udržitelné materiály, využití recyklátů ve stavebnictví, LCA
• Smart systémy
• Certifikace
• BIM
• A mnoho dalších

Hlavní okruhy témat

13. 5. 2020



ŠETRNÁ ŘEŠENÍ V PRAXI

Kvalita vnitřního prostředí - Vzduch

Petr Valeš, JRD - Úvod do tématu
Jan Müller, Atrea – Legislativa a požadavky na navrhování
Milan Langer, Danfoss- Ukázky technických řešení
Case studies



Zdravé a šetrné bydlení

Petr Valeš, produktový manažer JRD



BĚŽNÁ NOVOSTAVBA vs. PASIVNÍ DŮM 
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ZDRAVÉ BYDLENÍ?



VZDUCH



9VZDUCH

VÍTE, ŽE…
Pokud se v místnosti koncentrace CO2 dostane nad 1000–1500 ppm, můžeme pociťovat únavu, ztrátu koncentrace 
a bolesti hlavy. Koncentrace kolem 5000 ppm jsou už zdravotně nebezpečné. 

A TAKY, ŽE…
Čtyřčlenná rodina zvládne vydýchat do vzduchu asi 12 litrů vody za den.



10ZDRAVÝ VZDUCH - SONDA DO ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ

VĚTRACÍ 
ŠTĚRBINY

V KONSTRUKCI 
OKNA NEBO VE 

FASÁDĚ

MIKROVENTILACE
INTENZIVNÍ 

VĚTRÁNÍ

NEŠETRNÝ 
PROVOZ

PRACH A PYL

PRŮVAN

NÍZKÁ / VYSOKÁ
RELATIVNÍ 
VLHKOST

DVOUOTÁČKOVÝ 
VENTILÁTOR 
V KOUPELNĚ

ZDRAVÝ 
VZDUCH 

vs.
KOMFORT 
UŽIVATELE

HLUK

TEPELNÝ 
DISKOMFORT

TĚKAVÉ 
LÁTKY



11ZDRAVÝ VZDUCH – JAK NA TO?

TĚKAVÉ LÁTKY

CO2

PYLY

PRACH

PACHY

VLHKOST

ŘÍZENÉ 
VĚTRÁNÍ S 

REKUPERACÍ 
VZDUCHU



12ZDRAVÝ VZDUCH – JAK NA TO?

ŘÍZENÉ 
VĚTRÁNÍ S 

REKUPERACÍ 
VZDUCHU

VOC 
(FORMALDEHYD)

CO2

PYLY

PRACH

PACHY

VLHKOST

Entalpycký 
výměník

Výběr zdravotně 
nezávadných 

materiálů

Pylový filtr
Uhlíkový filtr

Čidlo CO2



13ZDRAVÝ VZDUCH – JAK NA TO?



14ZDRAVÝ VZDUCH – JAK NA TO?



TEPLO & TEPELNÝ KOMFORT
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JAK TOHO DOCÍLIT
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19JAK TOHO DOCÍLIT



20JAK TOHO DOCÍLIT



21JAK TOHO DOCÍLIT



info@jrd.cz

www.jrd.cz

Korunní 810/104, 101 00 Praha 10

KONTAKT:

DĚKUJI ZA 
POZORNOST

http://www.jrd.cz/


K přednáškovému bloku JM 

- Právní předpisy. Kde je dáno, že větrání musím navrhovat. Je nutno všude?
- TPW 170 01 (Metodický pokyn pro plánování Hospodářské komory ČR; Tzv. Pravidla správné praxe) 
- vyhlášku 268/2009 Sb. (vyhláška o technických požadavcích na stavby)

- Návrh větrání v návaznosti na výše uvedené předpis (propojení vyhlášek / umístění návodu na zpracování) 

- Realizace – obytných budovy a RD, kde je správně navržen systém řízeného větrání

Šetrná řešení v praxi pro ČKA Ing. Jan Müller, projektant VZT



Požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost formované v právních předpisech (zákony, nařízení vlády, vyhlášky) jsou 
právně závazné.  

Šetrná řešení v praxi pro ČKA

1. ČÁST – právní předpisy 

Normy (ČSN, ČSN EN, ISO) jsou pouze doporučené, ale pokud je norma uvedena v českém právním předpisu, stává se 
závaznou. 

Úvodní myšlenky k části právních předpisů 

Největším problém není použít nějakou vyhlášku/zákon/normu, ale je problém najít vůli a tyto předpisy dohledat – jaké 
mají číslo / zda mají největší důležitost pro navrhování konkrétního projektu / zda jsou stále platné.

Autorizační zákon 360/1992 Sb. – podle VÝKONU ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB (AO), odpovídá AO za odbornou 
úroveň vybraných činností ve výstavbě. Je povinna řídit se obecně závaznými předpisy.  Pokud přesahuje obor, nebo 
specializaci – je AO povinna zajistit spolupráci další autorizované osoby v příslušném oboru nebo specializace.

Ing. Jan Müller, projektant VZT

• Jak na to? 
• Poté – přečíst/ nepřečíst. To je oč tu běží. 

Stavební zákon 183/2006 Sb. – projektant je povinen dbát právních předpisů  a obecných požadavků na výstavbu. 
Není-li projektant způsobilý některou část PD zpracovávat sám, je povinen k jejímu zpracování přizvat osobu s 
oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci. 



Šetrná řešení v praxi pro ČKA

1. ČÁST – právní předpisy 

Pro úplné začátky / ucelený přehled   

Dokument slouží pro základní orientaci v problematice větrání budov 
pro pobyt osob. 

Je určen zejména pro přípravou fázi dokumentace (koncepci díla). 

Dokument je určen všem osobám činným ve výstavbě a dotýká se 
tvorby vnitřního prostředí v budovách. 

VOLNĚ KE STAŽENÍ z internetu !

TPW 170 01

Ing. Jan Müller, projektant VZT



Šetrná řešení v praxi pro ČKA

1. ČÁST – právní předpisy TPW 170 01

Ing. Jan Müller, projektant VZT

Ucelený přehled pro konkrétní budovu/prostor

• výběr vyhlášek, nařízení a závazných norem podle typu 
budovy 
(obytná budovy, budovy pro vzdělávání, bazény, kuchyně a 
restaurace, pracovní prostory výrobní i nevýrobní, prostory 
pro krátkodobý pobyt osob –např. garáže, plynové kotelny)

Dále TPW uvnitř uvádí
• jednoznačné požadavky na větrací systém uvnitř budovy i 

požadavky na větrací vzduch (čistota vnitřního vzduchu, 
tepelně-vlhkostní požadavky)

• požadavky s ohledem na ostatní profese (např. ochrana 
proti radonu, požární požadavky, energetické požadavky aj.)

• Požadavky na zpracování dokumentace a požadavky na 
přejímku díla



Šetrná řešení v praxi pro ČKA

1. ČÁST – právní předpisy 

Koncept TPW 170 01 obsahuje:

Posouzení systémů větrání; aplikace pro použití u konkrétních staveb – opora pro volbu správného systému

PŘIROZENÉ VĚTRÁNÍ
- Infiltrace – NELZE pro budovy s novými/rekonstruovanými okny uvažovat (dle ČSN EN 15665/Z1)
- provětrání (= otevírání oken) – NESPLŇUJE požadavek na trvalé větrání (dle ČSN EN 15665/Z1)
- šachtové větrání - NESPLŇUJE požadavek na trvalé větrání (dle ČSN EN 15665/Z1)

NUCENÉ VĚTRÁNÍ
- Podtlakové větrání (pouze u staveb s vyhovujícím venkovním vzduchem/prostředím) 
- Rovnotlaké větrání (se ZZT; přesná distribuce) 
- Teplovzdušné vytápění a větrání (podstatná výhoda u pasivních budov bez akumulace; dynamika)

TPW 170 01

Ing. Jan Müller, projektant VZT



Šetrná řešení v praxi pro ČKA

1. ČÁST – právní předpisy 

Koncept TPW 170 01 obsahuje:
- Součástí dokumentu je jednoduchý 

manuál s obrázky 

TPW 170 01

Ing. Jan Müller, projektant VZT



Výňatky z
vyhlášky

č. 268/2009 Sb.

o technických
požadavcích na

stavby

(v pozdějším znění 20/2012 Sb., č. 323/2017 Sb.)



ČÁST 1, ÚVODNÍ ÚSTANOVENÍ 
(§ 3) – ZÁKLADNÍ POJMY 

……
i) obytnou místností část bytu, která splňuje požadavky předepsané touto vyhláškou, je určena k trvalému bydlení a má nejmenší 

podlahovou plochu 8 m2. Kuchyň, která má plochu nejméně 12 m2 a má zajištěno přímé denní osvětlení, přímé větrání a vytápění s 
možností regulace tepla, je obytnou místností. Pokud tvoří byt jedna obytná místnost, musí mít podlahovou plochu nejméně 16 m2; u 
místností se šikmými stropy se do plochy obytné místnosti nezapočítává plocha se světlou výškou menší než 1,2 m,

j) pobytovou místností místnost nebo prostor, které svou polohou, velikostí a stavebním uspořádáním splňují požadavky k tomu, 
aby se v nich zdržovaly osoby,

k) normovou hodnotou konkrétní technický požadavek, zejména limitní hodnota, návrhová metoda, národně stanovené 
parametry, technické vlastnosti stavebních konstrukcí a technických zařízení, obsažený v příslušné české technické normě, jehož 
dodržení se považuje za splnění požadavků konkrétního ustanovení této vyhlášky,

1. ČÁST – právní předpisy 

!

Šetrná řešení v praxi pro ČKA Ing. Jan Müller, projektant VZT

Vyhláška č.268/2009 Sb.



ČÁST 3 – POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A VLASTNOSTI STAVEB
(§ 11) – Denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění  

(1) U nově navrhovaných budov musí návrh osvětlení v souladu s normovými hodnotami řešit denní, umělé i případné 
sdružené osvětlení, a posuzovat je společně s vytápěním, chlazením, větráním, ochranou proti hluku, prosluněním, včetně vlivu 
okolních budov a naopak vlivu navrhované stavby na stávající zástavbu.
(2) Obytné místnosti musí mít zajištěno denní osvětlení v souladu s normovými hodnotami.
(3) Obytné místnosti musí mít zajištěno dostatečné větrání venkovním vzduchem a vytápění v souladu s normovými 
hodnotami, s možností regulace vnitřní teploty.
(4) V pobytových místnostech musí být navrženo denní, umělé a případně sdružené osvětlení v závislosti na jejich funkčním 
využití a na délce pobytu osob v souladu s normovými hodnotami.
(5) Pobytové místnosti musí mít zajištěno dostatečné přirozené nebo nucené větrání a musí být dostatečně vytápěny s 
možností regulace vnitřní teploty. Pro větrání pobytových místností musí být zajištěno v době pobytu osob minimální množství 
vyměňovaného venkovního vzduchu 25 m3/h na osobu, nebo minimální intenzita větrání 0,5 1/h. Jako ukazatel kvality vnitřního 
prostředí slouží oxid uhličitý CO2, jehož koncentrace ve vnitřním vzduchu nesmí překročit hodnotu 1500 ppm.
(6) V místnostech, kde jsou instalovány spotřebiče paliv, musí být vždy zajištěn přívod venkovního vzduchu rovný minimálně 
průtoku spalovacího vzduchu pro jmenovitý výkon a typ spotřebiče.
(7) Záchody, prostory pro osobní hygienu a prostory pro vaření musí mít umělé osvětlení v souladu s normovými hodnotami, 
musí být účinně odvětrány v souladu s normovými hodnotami a musí být dostatečně vytápěny s možností regulace vnitřní 
teploty.

1. ČÁST – právní předpisy Vyhláška č.268/2009 Sb.

Šetrná řešení v praxi pro ČKA Ing. Jan Müller, projektant VZT



1. ČÁST – právní předpisy 

Šetrná řešení v praxi pro ČKA Ing. Jan Müller, projektant VZT

A) Norma ČSN EN 15665/Z1: Větrání budov – Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov 

Normové hodnoty pro RD a byty

B) Norma ČSN EN 15251: Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov 
s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, tepelného prostředí, osvětlení a akustiky.

- Tato norma slouží pro navrhování

- Tato norma doplňuje 15665/Z1 a slouží zejména pro energetické hodnocení



1. ČÁST – právní předpisy ČSN EN 15665/Z1

Šetrná řešení v praxi pro ČKA Ing. Jan Müller, projektant VZT

A) Norma ČSN EN 15665/Z1

Trvalé větrání
(průtok venkovního vzduchu)

Nárazové větrání
(průtok odsávaného vzduchu)

Požadavek 
větrání

Intenzita větrání

[h-1]

Dávka venkovního 
vzduchu na osobu

[m3/(h.os)]

Kuchyně

[m3/h]

Koupelny

[m3/h]

WC 

[m3/h]

Minimální 
hodnota 0,3 15 100 50 25

Doporučená 
hodnota 0,5 25 150 90 50

- Tato norma slouží pro navrhování
- Základním požadavkem je zajištění trvalého větrání na 0,3 1/h; v době kdy není byt dlouhodobě využíván (víkend, dovolená) lze snížit 

intenzitu na 0,1 1/h kubatury celého bytu.
- Pro vyšší kvalitu se doporučuje kombinovat tuto normu s normou ČSN EN 15251 (viz dále). 
- Nárazové větrání (krátkodobé) - dávky vzduchu pouze při využití dané místnosti. Mimo využití větrá dle 0,3 1/h.
- Pokud je systém řízen podle kvality vzduchu (čidlem CO2) je doplňujícím kritériem koncentrace CO2 - namísto dávky vzduchu na osobu. 

Blíže v příslušné normě. 



1. ČÁST – právní předpisy ČSN EN 15251

Šetrná řešení v praxi pro ČKA Ing. Jan Müller, projektant VZT

B) Norma ČSN EN 15251

Přívod vzduchu Odvod vzduchu

Požadavek 
větrání

Intenzita 
větrání

[h-1]

Obývací pokoje
a ložnice

[m3/(h.os)]

Kuchyně

[m3/h]

Koupelny

[m3/h]

WC 

[m3/h]

I – vysoká 
úroveň 0,7 36 100 72 50

II – běžná 
úroveň 0,6 25 72 54 36

III – přijatelná 
úroveň 0,5 15 50 36 25

- Norma slouží pro energetické hodnocení
- Vyšší intenzita výměny vzduchu
- Ze zkušeností fy ATREA je tato norma (hodnoty) doporučovány pro návrh u pasivních/nízkoenergetických domů a bytů.



2. ČÁST – návrh VZT, optimální řešení 

Šetrná řešení v praxi pro ČKA Ing. Jan Müller, projektant VZT

11obývací
pokoj

ložnice

pokoj 1pokoj 2

kuchyně

koupelna

tech.
místnost

šatna WC

a. Rozdělení místností

b. Dávky vzduchu 

c. Velikost jednotky

72 m3/h

100 m3/h

50 m3/h

20 m3/h

54 m3/h

25 m3/h 25 m3/h

10 m3/h

36 m3/h15 m3/h

∑ přívodů = 200 m3/h
∑ odvodů = 207 m3/h

Plocha/Objem domu: 248 m3/h
půlnásobná výměna 0,6*248 = 149 m3/h

Počet osob: na 1 osobu dávka 25 m3/h
Celkem 100 – 125 m3/h

Návrh na množství 207 m3/h

Dle místností 

V půdorysu 

spíž



2. ČÁST – návrh VZT, optimální řešení 

Šetrná řešení v praxi pro ČKA Ing. Jan Müller, projektant VZT

Obdobný (stejný) postup je uveden i v návodu TPW 170 01

V tomto dokumentu je řešena dvoupodlažní RD, součást 
příkladu je i zakreslení VZT.



2. ČÁST – návrh VZT, optimální řešení 

Šetrná řešení v praxi pro ČKA Ing. Jan Müller, projektant VZT

Nedílnou součástí návrhu je i představa, jak se bude 
systém řídit. 

manuální ovladač programovatelný Prvky pro samočinné vyhodnocení větracího výkonu



2. ČÁST – návrh VZT, optimální řešení 

Šetrná řešení v praxi pro ČKA Ing. Jan Müller, projektant VZT

Rozšířené ovládání VZT
- Možnost větrat v konkrétní dobu pouze určitou část bytu/ domácnosti (v noci – minimální otáčky, 

maximální dávky vzduchu za minimální hlučnosti). 



2. ČÁST – návrh VZT, optimální řešení 

Šetrná řešení v praxi pro ČKA Ing. Jan Müller, projektant VZT

Rozšířené ovládání
- Možnost zvýšení výkonu větrání z odpadní místnosti (typicky kuchyně) 

Varianta 1
Trvalé provětrání kuchyně
+
cirkulační digestoř

-umístění odtahu a 
přívodu vzduchu přes 
kubaturu kuchyně 
(ev.kuchyně+ob.pokoj)

-při zajištění trvalého 
větrání lze použít 
cirkulační digestoř



2. ČÁST – návrh VZT, optimální řešení 

Šetrná řešení v praxi pro ČKA Ing. Jan Müller, projektant VZT

Rozšířené ovládání
- Možnost zvýšení výkonu větrání z odpadní místnosti (typicky kuchyně) 

Varianta 2
Trvalé provětrání kuchyně
+
cirkulační digestoř
+
Zvýšené provětrání kuchyně



2. ČÁST – návrh VZT, optimální řešení 

Šetrná řešení v praxi pro ČKA Ing. Jan Müller, projektant VZT

Rozšířené ovládání
- Možnost zvýšení výkonu větrání z odpadní místnosti (typicky kuchyně) 

Varianta 3
Náhrada klasické digestoře; napojení 
na potrubí VZT jednotky

! Nutné řešit hygienu a čištění !

-revizní otvory ve 
vzdálenosti cca 2m od 
sebe (revizní otvory v 
podhledech)
-zanášení potrubní sítě a 
jednotky



3. ČÁST – realizace

Šetrná řešení v praxi pro ČKA Ing. Jan Müller, projektant VZT

BD VIVUS, Uhříněves

BD Habitat, Bohdalec

BD Ecocity, Malešice

Bytové domy 

-stavba pro náročné; celkem 
28 bytů

-jednotky v jednotlivých bytech 
-pouze větrání

-bytový komplex v Uhříněvsi
-blok B realizován s 

decentrálním větráním 
(celkem 92 bytů)

-pouze větrání

-komplex BD s centrálním systémem
- větrání, chlazení, dohřev vzduchu



Rodinné domy 

Šetrná řešení v praxi pro ČKA Ing. Jan Müller, projektant VZT

RD Liberec
RD Kolovraty

RD Jistebsko

3. ČÁST – realizace

-úsporný dům roku 2019,
(vítěz 3 kategorií)

-Ing. arch. Zuzana Novosadová

-pasivní dům roku 2018
-Ing. arch. Jana Jasinek

-3. místo v hlasování 
veřejnosti o pasivní dům 

roku 2016
-Ing. Tomáš Krupa



Regulace teploty v rodinných domech a bytech

1)  Základem je správné hydraulické vyvážení topného systému

2)  Správná volba termostatických ventilů a hlavic

3)  Chytré autonomní řešení - programovatelná hlavice D- Eco

4)  Chytré systémy řešení- systém D- Link

5) A co dále ?  - princip systému D- Ally s Zigbee

6) HVAC pohon NOVOCON
Ing. Milan Langer

Danfoss s.r.o.
https://store.danfoss.com/cz/cs/

https://store.danfoss.com/cz/cs/


???

Správné hydraulické vyvážení topného systému

Aut. stoupačkové ventily                   Aut. omezovač průtoku a tlaku                Dynamický ventil       Dynamické šroubení H   



Termostatické ventily a  druhá regulace

Je vždy jasně vidět nastavená hodnota; ventil má 14 stupňů nastavení

1)  Ventil je vyčistitelný za plného provozu !!!

2) Ucpávka je vyměnitelná za provozu !!!

Značka



Od klasických k elektronickým programovatelným

Klasická-rychlá 
Paroplynová
O 5% vyšší 
využití volného tepla 
oproti kapalinové

Elektronická a 
programovatelná
hlavice Eco

App pro mobil a 
iPad

Klasická 
Kapalinová



Danfoss Eco funguje i jako klasická hlavice

Reguluje podle teplotně
časového programu

tlačítko

Otáčením rukojetí nastavujeme teplotu



Vlastnosti programovatelné hlavice Danfoss Eco
• Týdenní program, 3 topné a 3 útlumové

periody za den, nastavení period přes
mobilní aplikaci a

• Rychlý/střední mód regulace
• Cestovní program-Dovolená
• Pauza-přerušení vytápění
• Funkce „zajištění pohyblivosti ventilů“
• PID regulace
• Min/Max limitování regulace teploty
• Dětská pojistka
• Funkce „indikace otevřeného okna“
• Podsvícený displej
• Životnost baterií až 2 roky
• Vizuální varování o slabých bateriích
• Nastavování teplot po 0,5°C



Systémy pro byty a rod. domy s wifi komunikací

Řízení vytápění prostřednictvím smart phone či tabletu

Pro operační systémy Android a Apple



Bezdrátově regulujeme :

- Radiátorové systémy

- Podlahové vytápění

- El. podlahové vytápění

- Přímotopy

- Topné rohože
- Topné tyče
- a další …

 Rodinné domy a byty do cca 300m2

wifi-router

Systémy pro byty a rod. domy s wifi komunikací

Cloude

až 23%

díky inteligentní 
regulaci vytápění: 
přesná regulace, 

snížení teploty v noci 
a ve dne, a funkci 

dovolená

Úspory energie



Větev Radiátory

Větev Podlahovka

Podpodlahový konvektor

až 23%

díky inteligentní 
regulaci vytápění: 
přesná regulace, 

snížení teploty v noci 
a ve dne, a funkci 

dovolená

Úspory energie
Zdroj tepla

KoupelnyMístnosti

Podlahovka



Rizidence La Crone je soubor 11 
luxusní apartmánových domů.

Danfoss splnil požadavek 
investora, který měl zabezpečit 
uživatelům možnost dálkového 

ovládání vytápění bytů a 
individuální regulaci teplot v 

jednotlivých místnostech 
prostřednictvím chytrých mobilů 

či iPadů. 
Ve všech 77 bytech byl osazen 

bezdrátový systém Danfoss Link. 
Systém Danfoss Link umožňuje 
obyvatelům podstatně snížení 

nákladů na vytápění při 
zachování individuálního 

konfortu.

Rezidence LA CRONE na Praze 6



Cable

Cloud 

Zigbee 3.0

Cloud Integrations

App 
(iOS, Android)

eTRV
Electronic radiator thermostat

Podlahová jednotka
Floor heating 

Zigbee modul

Internet

Partner API

Princip systému na platformě– Zigbee 3.0

LAN connection 

Zesilovač signálu



Soustavy HVAC – kancelářské a obchodní centra

Tlakově nezávislé vyvažovací a 
regulační ventily AB-QM a pohony 
AME, AMV, TWA-Z

Regulátory diferenčního tlaku ASV-PV 
a TRV 

Soustava s AB-QM a AB-PM se sama 
adaptuje na změny obsazenosti a 
klientské změny v budově

Inteligentní pohon NovoCon

s digitální datovou komunikací  
mimo jiné poskytuje data pro 
optimalizaci režimu vytápění a 
chlazení

Soustava s proměnným průtokem



Přínosy použití inteligentních pohonů NovoCon 
s digitální komunikací s ventilem AB-QM

NovoCon S a Novocon M
Bus komunikace 
BACnet MS/TP nebo ModBus RTU

• Usnadňuje instalaci soustav 

• Umožňuje automatické vyvážení 
soustav

• Zjednodušuje a automatizuje 
vlastní řízení soustav

• Usnadňuje optimalizaci provozu 
soustav

• Zjednodušuje údržbu soustav

• Poskytuje data pro rozúčtování 
nákladů na vytápění/chlazení 
nájemních prostor

BMS

Snímače teploty



Máte nějaké dotazy ?

Ptejte  se

SonoSelect/Safe™ energy meters

Digital Design Centrum :  https://ddc.danfoss.com/

https://ddc.danfoss.com/


Děkujeme za pozornost
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