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Šetrná řešení v praxi 

8. díl: Automatizace, regulace – Smart Sytémy

22. 6. 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

22. 6. 2020



• Úvod - aspekty šetrných budov
• Zdravé vnitřní prostředí
• Automatizace, regulace
• Hospodaření s vodou
• Udržitelné materiály, využití recyklátů ve stavebnictví, LCA
• Smart systémy
• Certifikace
• BIM

Hlavní okruhy témat

22. 6. 2020



ŠETRNÁ ŘEŠENÍ V PRAXI

Automatizace, regulace - Smart Systémy
• Úvod do Smart Systémů a možností, které nabízejí. Smart systémy
v životním cyklu budovy. Automatizace, digitalizace, monitoring a 
vzdálený management jako prostředky pro snížení nákladů a zvýšení 
komfortu budov. Lukáš Ferkl, ředitel Univerzitního centra energeticky 
efektivních budov ČVUT (UCEEB)
• Monitoring HVAC, příklady dobré praxe. Tomáš Habel, Daikin
Airconditioning Central Europe Czech Republic, spol. s r.o.
• Inteligentní řešení HVAC v nerezidenčních budovách. Milan
Langer, Danfoss s.r.o.
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Lukáš Ferkl
ČVUT UCEEB
24. června 2020

MODERNÍ SMART SYSTÉMY:

POHODLÍ I ÚSPORY
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CO JE TO SMART?
§ Integrované řešení

§ Propojení IT a hardwaru, p!ípadn"

konstrukcí

§ Jednotlivé prvky disponují svojí

inteligencí a konektivitou

§ Vyu#ití dat

§ U#ivatelské rozhraní
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SMART SYSTÉMY V ŽIVOTNÍM CYKLU BUDOVY
§ Integrace:  „1 + 1 = 3“ – snížení investičních nákladů (správn! sizing)

§ P"i integrovaném návrhu budovy se musí se smart systémy (tj. MaR, inteligentní 

domácnost apod.) po#ítat od za#átku – ovlivn$ní celkové v!konnosti systému

§ Zv!%ení komfortu a sní&ení náklad'

§ Po&adavky z EPBD III

§ Vy%%í konektivita do budoucna nap".

do smart grids

§ Vy%%í variabilita a resilience budovy,

proto&e je mo&nost funkce

znovu naprogramovat
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SNÍŽENÍ NÁKLADŮ
§ Pou!ití pokro"ilé MaR, vzdálené správy, adaptivní údr!by apod. sní!í v#razné náklady na 

provoz

§ Pokro"ilá regulace jen skrze algoritmy (nap$. prediktivní regulace typu MPC) doká!e

u%et$it 10 – 40 % náklad& na vytáp'ní a chlazení

§ Prediktivní údr!ba – dal%í sní!ení náklad&

§ Pr&b'!n# monitoring
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ZVÝŠENÍ KOMFORTU
§ Pr!b"#n$ monitoring – okam#itá zp"tná vazba

§ Dobrá regulace zv$%í produktivitu práce o 2 – 5 %

§ Ovládání na dálku, vy%%í bezpe&nost, reporting

§ Mo#nost individuálního nastavení
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STRUČNÝ PŘEHLED MOŽNOSTÍ, 
KTERÉ DNEŠNÍ SMART SYSTÉMY NABÍZEJÍ
§ Pro investora:

§ Sní!ení investi"ních náklad# správn$m nastavením v$kon#, pr#tok#, velikostí…

§ Pomoc p%i kolaudaci budovy

§ Zv$&ená resilience a adaptibilita budovy

§ Pro správce:

§ Vzdálená správa, monitoring, reporting

§ Sní!ení provozních náklad# (energie, údr!ba)

§ Pro obyvatele:

§ Vy&&í kvalita vnit%ního prost%edí

§ Komfortní ovládání, individuální nastavování
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DĚKUJI ZA POZORNOST
Lukáš Ferkl (lukas.ferkl@cvut.cz)
ČVUT UCEEB
22. června 2020



Evropské centrum vzdáleného
monitorování HVAC_ ERMC Daikin

...cíle a praktické výsledky

Tomáš Habel



Budovy jsou
odpovědné za přibližně
40% spotřeby energie a 

36% emisí CO2 v EU, 
což z nich činí

největšího spotřebitele
energie v Evropě

V roce 2015 byla EU zodpovědná za produkci 10% emisí skleníkových plynů

PROČ?



EKODESIGN, EPBD
požadavky na nejúčinnější

technologie a snížení spotřeby
energie ve fázi používání

výrobků v budovách

PROČ?



Cooling is the 
fastest growing use 

of energy in 
buildings

Bez opatření k řešení navýšení 
energetické účinnosti se do 

roku 2050 poptávka po energii
na chlazení budov více než

ztrojnásobí
*IEA, The Future of Cooling, 2018



Investing in more 
efficient ACs could 

cut future energy 
demand in half

Efektivní scénář chlazení ukazuje, 
že strategie zvýšení účinnosti může 

ve srovnání s referenčním 
scénářem zdvojnásobit průměrnou 
účinnost chlazení a snížit spotřebu 

energie pro chlazení o 45%  *IEA, The Future of Cooling, 2018



Efficient ACs can cut 
investment, fuel and 

operating costs...

Scénář efektivního chlazení snižuje 
do roku 2050 investice a provozní 

náklady o 3 biliony USD. Průměrné 
náklady na chlazení by se téměř 

snížily na polovinu.

*IEA, The Future of Cooling, 2018



The problem is, today's 
consumers are not 

buying the most efficient 
ACs

Energy-efficient systems are cheaper 
over the long term

* BASE calculations with inputs from technology providers Life cycle cost (12 years)



Outdoor versus indoor air quality
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Chceme se stá  
výrobcem

s nejnižším 
ekvivalentem CO



Control

Monitoring jako cesta ke 
snížení CO2 při reálném užívání 

systémů HVAC



Title - Internal use only10

Proč není vzdálený monitoring naprosto běžný?

?
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- Hardware schopný vzdáleného 
monitoringu

- Vlastní spojení, které jsem schopni 
vzdáleně spravovat

- Zpracování a analyzování dat

- Vydání doporučení pro snížení spotřeby

Daikin European Remote Monitoring Center ERMC
Evropské centrum vzdáleného monitorování
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Daikin European Remote Monitoring Center ERMC
Evropské centrum vzdáleného monitorování

VRV, DX Chillers, AHU
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Vzdálený monitoring zařízení Daikin

Nutné příslušenství pro monitoring
• Centrální ovladače iTab či iTM, případně speciální 

monitorovací brána

Funkce
• Vzdálené řízení (jen iTab a iTM)
• Monitoring provozu a spotřeby energie
• Notifikace a evidence poruchových stavů
• Prediktivní diagnostika

Systémy VRV 
(Centrální DX systémy)
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Vzdálený monitoring zařízení Daikin

Nutné příslušenství pro monitoring
• Žádné (součást ovladače MTIII)
• Volitelný elektroměr v případě záměru monitorovat 

spotřebu energie

Funkce
• Vzdálené řízení
• Monitoring provozu a spotřeby energie (s volitelným 

elektroměrem)
• Notifikace a evidence poruchových stavů
• Vzdálený servisní přístup (konfigurace, aktualizace 

software)

Blokové chladicí jednotky a VZT
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Vlastní správa nad spojením
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Co vzdálený monitoring nabízí

Systémy VRV 
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Benchmarking_posouzení výkonu
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Optimalizace investičních nákladů
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Optimalizace provozních nákladů
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Optimalizace provozních nákladů
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Optimalizace provozních nákladů
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Optimalizace provozních nákladů
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Řešení
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Co vzdálený monitoring nabízí

Blokové chladicí jednotky a VZT
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Analýza ERMC
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Analýza ERMC – VRV systémy

Krok 1 Krok 4 Krok 5Krok 2 Krok 3 Krok 6

Roční profil 
spotřeby

Podíl 
vnitřních 
jednotek

Spotřeba 
během 

volných dní

Spotřeba 
během 

pracovních dní

Nastavené 
teploty

Posouzení 
výkonových 

poměrů 
systému

OptimalizacePřehled
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Analýza ERMC – Blokové chladicí jednotky a VZT
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A skutečné zkušenosti?
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Analýza ERMC – VRV systémy

Administrativní budova OC Jarošova
13.000 m2

11 poschodí
Mnoho nájemníků
22 VRV systémů ~ 1100kW, 
monovalentní zdroje
VRV spotřeba za rok:
630 000 kWh
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Analýza ERMC – VRV systémy

Administrativní budova OC Jarošova
13.000 m2

11 poschodí
Mnoho nájemníků
22 VRV systémů ~ 1100kW, 
monovalentní zdroje
VRV spotřeba za rok:
630 000 kWh
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Analýza ERMC – VRV systémy

Administrativní budova OC Jarošova – Optimalizační opatření
Chlazení
• Omezení příliš nízkých požadovaných teplot
• Vypnutí chlazení mimo pracovní dobu

 Úspora 11% spotřeby celé budovy
 Úspora 25% spotřeby VRV systémů

Vytápění
• Omezení příliš vysokých požadovaných teplot
• Nastavení na útlumovou teplotu mimo pracovní dobu

 Úspora 7% spotřeby celé budovy
 Úspora 15% spotřeby VRV systémů
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Analýza ERMC – Blokové chladicí jednotky a VZT

Vzdálený monitoring Daikin on Site
=

50% redukce výjezdů servisních techniků
+ 

25% redukce času mimo provoz
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Analýza ERMC

Obecný poznatek:  

Monitoring je výborný pomocník jako příprava rekonstrukce / 
repase

Systémy jsou často předimenzovány = nejsou provozovány 
optimálně.  

Monitoring odhalí skutečnou potřebu tepla / chladu.



Děkuji



Inteligentní řešení HVAC v nerezidenčních 
budovách

1)  Tlakově nezávislý regulační ventil AB-QM

2)  Digitální pohon NOVOCON

3) Přínosy spojení ventilu AB-QM s pohony NOVOCON pro
digitální řízení systémů HVAC v nerezidenčních budovách

Ing. Milan Langer
Danfoss s.r.o.

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

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


Classified as Business

Soustavy HVAC – kancelářské a obchodní centra

Tlakově nezávislé 
vyvažovací a regulační 
ventily AB-QM a 
analogové pohony 
např. TWA-Z, AME, 
AMV, TWA-Q, AMI 

Soustava s AB-QM  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
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Jak chytré, „smart“ 
jsou budovy dnes?
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Jak chytré jsou?  Jaký je Váš názor (ve 
srovnání s telefony, auty ...atd?

• 90% budov nemá správný automatizovaný BMS (řídicí systém)
• 80% budov používá 20 až 30 let starou technologii řízení.
• Je stále varující, že některé nové budovy jsou stavěny s 10-let 

starými technologiemi.

• Je naší odpovědností to změnit. Naším příspěvkem je umožnit 
chytré „smart“ řízení v systémech HVAC pro distribuci topné a chladící 
vody v HVAC aplikacích.

• Pro chytré digitální řízení potřebujeme přesné tlakově 
nezávislé ventily a inteligentní digitální pohony !!
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P1 P2

dp CV

Dp CV = P1 – P2 

1 2

1 – Regulační ventil (CV)
2 – Regulátor tlakového rozdílu dp 

• AB-QM má konstantní dp na reg. ventilu CV
• Změna průtoku = změně zdvihu reg. Ventilu CV
• AB-QM má lineární charakteristiku

Nový AB-QM 4.0 –tlakově nezávislý ventil
princip

zdvih

pr
ůt

ok
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Nový AB-QM 4.0 –tlakově nezávislý ventil

Kroužek přednastavení 
průtoku v l/h 

Přednastavení je viditelné i 
při namontovaném pohonu

PN 25

Standartně 
vnitřní i  vnější 

závit

Měřící koncovky

Směr 
proudění

Membránová komora

Nová konstrukce 
membrány bez O-
kroužků
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Digitální pohony NovoCon® S a M a AB-QM
umožňují „chytrá“ smart řešení
v soustavách HVAC od DN15 do DN100
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Bus(sběrnicový) pohon

BACnet MS/TP
Modbus RTU
BMS/BAS
DN10-100

Připojení I/O zařízení

Analog In
Digital In
Analog Out
Regulace

Indicátor průtoku

Přesný
Průtok
Výkon
Energie

Manager Energií

Nasazení optimalizačních 
algoritmů
Průběžná optimalizace a 
sledování

Pohon NovoCon – tzv. „Chytré“ řešení 4-v-1 

Obousměrná komunikace
Umožní obousměrnou komunikaci
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• BACnet MS/TP & Modbus RTU v každém pohonu

• Automat. detekce přenosové rychlosti

• Automat. MAC adresování (BACnet)

• Automat. Detekce Parity (Modbus)

• Připojovací kabel.řetězec

Pohon NovoCon a BMS/BAS integrace

NovoCon S Plug&Play cabely NovoCon M terminal connections 

24V(bus and power)
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Pohon  NovoCon a configurační nástroj SW

• Jednoduché nastavení pohonů NovoCon S & M 
• Freeware (danfoss.com)
• Kabel USB do RS485 
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NOVOCON - obousměrná komunikace a 
dálkové nastavení parametrů

1h/ventil
Úspora času

• Dálkové nastavení projektovaného průtoku
• Dálkové odvzdušnění systémů
• Dálkové alarmy a varování
• Dálkový energy management
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Dálkové nastavení projektovaného průtoku

Example:
DN15 flow: 450 [l/h]
Design flow: 300 [l/h]

Limitation stroke: Design flow
Maximum flow ∙100 = 75%

0%
100%

0%

Žádné manuální 
přednastavování

limit
max. zdvihu

75%
300 l/h

DN15 flow: 450 [l/h]
Design flow: 300 [l/h]

Limitation stroke: Design flow
Maximum flow ∙100 = 75%

Design flow cool: 450 [l/h]



13 | HBC-NRE Classified as Business

NovoCon umožňuje i 2 trubkové „changeover“  
aplikace

45
0 

l/
h

30
0 

l/
h

V systému s centrálním zdrojem může
použít stejný výměník a ventil AB-QM 
pro vytápění    i    chlazení.

Nejsou nadprůtoky
V průběhu topné sezóny

Ve srovnání s jedním přednastavením

NOVOCON nám umožní dálkové 
přestavení výpočtového 
průtokumezi vytápěním a 
chlazením.

Proto potřebujeme pro vytápění 
a chlazení rozdílný výpočtový 
průtok, tedy rozdílná 
přednastavení ventilu AB-QM.
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NovoCon umožní řízený dálkový proplach 
a odvzdušnění

50%

0%
100%

0%

50%

60 min.

ii

i

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMX01ZHVy8cCFUhcGgodfNYKag&url=http://free-designer.net/archive/entry11078.html&ei=00TgVYW_I8i4afysq9AG&psig=AFQjCNF8GSaIfwnvV7-bmoq9jSx-ZAhvBQ&ust=1440847403534672
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi0j9OZuf3KAhUrDJoKHWiHCekQjRwIBw&url=https://pixabay.com/en/information-info-symbol-circle-41225/&psig=AFQjCNF_STrOyYvedOJiqHRwd_S65SJtOg&ust=1455752013304202
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Čas potřebný k zprovoznění jednotky

Tradiční řešení
• Instalace AB-QM
• Plnění systému
• Proplach systému
• Odvzdušnění
• Přednastavení
• Instalace pohonu
• Zavření jednotky

Řešení s NovoCon
• Instalace AB-QM + 

pohonu Novocon S
• Zavření jednotky

Následně už přes BMS
• Proplach
• Odvzdušnění
• Přednastavení průtoku

O 1 měsíc rychlejší 
předání 
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Není problém se zpožděním při předávání

Tradiční řešení Řešení s NovoCon®

Špička prací před předáváním díla Rovnoměrné rozložení prací
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Dvojsměrná komunikace-dálkové alarmy a 
varování
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Prediktivní Data pro údržbu

• Varování při netěsnosti ventilu, indikuje potřebu proplachu, kvality vody a nutnosti 
údržbového zásahu.

• Alarm pokud pohon byl sejmut nebo není namontován na ventilu.
• Indikuje příliš vysoké/nízké napětí a další poruchy při napájení elektřinou.
• Monitoruje nízké ∆T a indikuje, že filtry nebo jednotky potřebují prohlídku/vyčištění.
• Integrované měření energie ukazuje příliš vysokou nebo nízkou spotřebu energie.
• Predikce zbytkové životnosti ventilů a pohonů na základě pracovních cyklů. 

Redukce výpadků, odstávek a stížností
díky prediktivní údržbě
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NovoCon a AB-QM - Indikace průtoku

• Měření průtoku je dáno otevřením ventilu-zdvihem
• NovoCon S, 3000 krokový motor
• AB-QM je lineární a tlakově nezávislý pohon

Snímače teploty
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Terminalové
jednotky

AB-QM +
NovoCon S

AHU, chladicí 
jednotky,
kotelna

AB-QM NovoCon
+ NovoCon M

Monitorování energií a poměrové měření 
energií

<10% úspory energie
Potenciál při monitorování energií

Spravedlivé rozúčtování energií
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Systém hospodaření s energií- je to 
potřeba?

• V typické budově nejsou data o spotřebách ve specifických HVAC 
zařízeních k dispozici. „Co nemůžeme změřit nemůžeme ušetřit !“

• Právě budovy vybavené PICV jsou často provozovány v režimu 
nízkého Delta T v důsledku předimenzování jednotek, ucpání 
jednotek, zaneseným filtrům, špatnému nastavení otáček ventilátorů 
či chybnému přednastavení ventilů...
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Sledované veličiny a Energy management

• Průtok

• Teplota v přívodní trubce

• Teplota ve zpátečce

• Výkon

• Energie

• Limitace Min. delta T

• Limitace Min/Max T zpátečky

• Regulace teploty zpátečky

• Regulace a omezování 

výkonu

<20% úspory energie

<10% při monitoringu energie <10% při energy managementu
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Eliminace lokálních room controlerů

Konvenční řešení Rešení s NovoConBuilding 
Automation 
System

DDC DDC

Room
Controler

0-10V

0-10V

120 EUR/
terminal unit

Room
Controler

0-10V

0-10V

room

room
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Využití pohonu NovoCon v soustavách HVAC
Aplikace tlakově nezávislých vyvažovacích a regulačních ventilů 
AB-QM s pohony NovoCon u koncových spotřebičů

• Jednoty FCU

• Indukční jednotky

• Trámy , stropy

• VZT jednotky

Obousměrná Bus komunikace

• Řízení průtoku

• Hlášení poruch a zpětný signál

• Monitoring pracovního zdvihu ventilu

• Monitoring průtoku, ∆T , energie

• Dálkové přednastavení průtoků

• Dálková aktivace servisních funkcí

• Umožňuje předávat si instrukce s BMS dalšími zařízeními v soustavě

• Funkce  I/O

v v
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Aplikační princip:  4-trubková soustava
Změna provozu chlazení nebo vytápění pomocí 6-ti cestného ventilu
Inovační centrum Svatopetrská v Brně
78 regulačních uzlů ChangeOver6 + AB-QM + NovoCon pro indukční jednotky. 
Monitoring průtoku, teplotního spádu a energie (teplo/chlad)

Využití pohonu NovoCon v soustavách HVAC

Řešení s NovoCon                                                    Klasické řešení

https://www.svatopetrska.cz/data/gallery_4/15-o-projektu-flexiboxy.jpg
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Děkuji za pozornost.

Ptejte  se

SonoSelect/Safe™ energy meters

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

Navštivte naše

https://ddc.danfoss.com/
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