Tepelne aktivované systémy
budov (TABS)

Spôsoby prenosu tepla
Prenos tepla:
▪ kondukciou (vedením)
▪ radiáciou (sálaním)
▪ konvekciou (prúdením)
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Zdroj 1: https://www.walmart.com/ip/Econo-Heat-400-Watt-Wall-Mounted-Electric-Convection-Panel-Heater/22422357
Zdroj 2: https://www.bpihomeowner.org/blog/technically-speaking-principles-heat-transfer
Zdroj 3 : https://quickersim.com/fully-developed-pipe-flow-heat-transfer/
Zdroj 4: https://www.ahlborn.com/en_UK/heat-flux-measurement

Sálavé vykurovanie a chladenie
Systémy sálavého vykurovania a chladenia možno rozdeliť na:
▪ Sálavé vykurovacie a chladiace panely;
▪ Rúrky izolované od jadra stavebnej konštrukcie (sálavé povrchové systémy);
▪ Rúrky zabudované v jadre stavebnej konštrukcie (tepelne aktivované systémy
budov, TABS).
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Zdroj 5: ©Center for the Built Environment at UC Berkeley, ©Caroline založené na ISO 11855

Zdroj 5: ©Center for the Built Environment at UC Berkeley, ©Caroline Karmann založené na ISO 11855
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Hydronic_radiant_system_type_X.png

TABS a prenos tepla
Tepelná aktivácia stavebných konštrukcií zahŕňa všetky tri spôsoby prenosu tepla.
▪ Prenos tepla zo zdroja (napr. tepelné čerpadlo) do stavebnej konštrukcie je
prúdením (v rúrkach).
▪ Od rúrok do konštrukcie sa teplo prenáša vedením.
▪ Od stropu do miestnosti sa teplo šíri prúdením a najmä sálaním.
Tepelne aktivovaný strop

Zdroj 6: Thermal component activation book

Zdroj 7: REHVA GB No. 7. (Babiak et al.)

Zdroj 6: Thermal component activation book - (BMVit, VOZ), 2016 http://zement.at/downloads/downloads_2017/Planning_guide_Energy_storage_concrete.pdf
Zdroj 7: Babiak et al. Nízkoteplotné vykurovanie a vysokoteplotné chladenie, REHVA guidebook no. 7.

Základy TABS

Zdroj 6: Thermal component activation book

TABS sa obvykle zabudujú do konštrukcie počas výstavby
alebo ich možno inštalovať vo forme prefabrikátov.
Zdroj 6: Thermal component activation book - (BMVit, VOZ), 2016 :
http://zement.at/downloads/downloads_2017/Planning_guide_Energy_storage_concrete.pdf

Základy TABS
Tieto systémy majú veľkú tepelnú zotrvačnosť
(veľkú hmotu a tepelnú kapacitu).
Tepelne aktivovaný strop

Okno

Prívodná/povrchová teplota je v komfortnom
rozsahu.
Veľká tepelná kapacita betónu

Podlaha

Zdroj 6: Thermal component activation book

TABS dokáže absorbovať veľké množstvo tepla
bez toho, aby bolo treba výrazne zvýšiť
prívodnú teplotu.
Zdroj 6: Thermal component activation book - (BMVit, VOZ), 2016 :
http://zement.at/downloads/downloads_2017/Planning_guide_Energy_storage_concrete.pdf

Základy TABS

▪ Cieľom je presunúť tepelnú
stratu/záťaž do nočných
hodín, čo umožňuje využiť
nočnú tarifu za elektrinu.
▪ Vetranie a vykurovanie/
chladenie sa zabezpečujú
oddelene.

Povrchová teplota (°C)

▪ Konštrukcia dokáže uskladniť
teplo a presunúť potrebu
vykurovacieho/ chladiaceho
príkonu na neskôr.

Nastavená teplota

Čas (h)

Zdroj 6: Thermal component activation book

Zdroj 6: Thermal component activation book - (BMVit, VOZ), 2016 : :
http://zement.at/downloads/downloads_2017/Planning_guide_Energy_storage_concrete.pdf

TABS ?
▪ Aké môžu byť výhody

▪ a nevýhody tepelne aktivovaných konštrukcií?

Zdroj 8

Zdroj 8: https://web.uponor.hk/radiant-cooling-blog/the-benefits-of-thermally-active-building-systems/

Výhody TABS
▪ Nižší špičkový príkon, postačuje menší zdroj tepla/chladu;
▪ Možno znížiť výšku budovy (netreba podhľad), čo má za
následok významné zníženie množstva materiálu pre budovu;
▪ Nízkoteplotné vykurovanie/vysokoteplotné chladenie,
ktoré zvyšuje energetickú efektívnosť tepelných čerpadiel,
kondenzačných kotlov, solárnych kolektorov, zemných
výmenníkov tepla a pod.;
▪ Umožňuje využiť nočné prevetrávanie;
▪ Nižšie náklady na inštaláciu, prevádzku a údržbu.
Zdroj 8

Zdroj 8: https://web.uponor.hk/radiant-cooling-blog/the-benefits-of-thermally-active-building-systems/

Použitie TABS
TABS možno použiť vo viacpodlažných
budovách;
Akustika sa musí riešiť inak než akustickým
zaveseným podhľadom;
Kvôli relatívne nízkej chladiacej kapacite je
kritický správny návrh budovy; adekvátne
tienenie presklených plôch, dobrá tepelná
izolácia plášťa budovy
O použití TABS sa musí rozhodnúť v skorej fáze
plánovania budovy
Zdroj 8
Zdroj 8: https://web.uponor.hk/radiant-cooling-blog/the-benefits-of-thermally-active-building-systems/

Prečo tepelne aktivované STROPY?
Dôvodom predsudkov voči stropnému
vykurovaniu je predstava, že teplo stúpa
nahor.
Dôležitou vlastnosťou veľkoplošných
systémov je to, že kvôli pomerne nízkej
povrchovej teplote vykurovacej plochy,
podiel prenosu tepla prúdením je nízky.
TABS v režime vykurovania pracuje najmä
na princípe prenosu tepla sálaním. Prenos
tepla sálaním je absolútne nezávislý od
gravitácie.

Zdroj 9

Zdroj 9: https://www.dreamstime.com/group-people-sitting-deck-chairs-sunny-winter-mountainssunbathing-snow-germany-bavaria-allgau-schwarzenberghuette-image105533014

Samoregulácia sálavých systémov
•
Povrchová teplota
stropu/podlahy je len mierne
vyššia (MAX 4K!) než
nastavená teplota miestnosti,
čo má za následok
•
samoregulačný efekt.

Tepelný/chladiaci výkon
TABS je proporčný rozdielu
medzi teplotou miestnosti a
teplotou povrchu TABS.

•

Pre vykurovanie:
Teplota miestnosti

Tepelný výkon TABS

Ak stúpa

klesá

Ak sa rovná teplote povrchu

nulový

Pre chladenie:
Teplota miestnosti

Chladiaci výkon TABS

Ak klesá

klesá

Ak sa rovná teplote povrchu

nulový

samoregulácia sálavých systémov má za následok
významné zníženie nárokov na technológiu budovy

Riziko kondenzácie pri chladení
Pri pomerne vysokej teplote chladiaceho
stropu (>19°C) možno riziko kondenzácie
vylúčiť:
▪ vo veľmi dobre izolovaných budovách
▪ s vetracími systémami s rekuperáciou
Riziku kondenzácie sa v praxi vyhneme
súčasným odvhlčovaním vetracieho vzduchu
a udržiavaním teploty chladiaceho povrchu
nad teplotou rosného bodu počas celej doby
prevádzky.

Zdroj10
Zdroj 10: https://www.washingtonpost.com/lifestyle/home/why-is-water-dripping-from-the-guest-roomceiling-in-the-winter/2019/02/01/9edc0854-1b68-11e9-8813-cb9dec761e73_story.html

Ktoré požiadavky dokáže TABS splniť?
Vysoká úroveň tepelnej pohody v
miestnostiach počas celého roka,
dokonca aj pri extrémnom počasí.
Energeticky efektívna prevádzka
vykurovania a chladenia miestností.
Využitie
obnoviteľných
zdrojov
energie na vykurovanie a chladenie
budov.

Zdroj 11
Zdroj 11: https://web.uponor.hk/radiant-cooling-blog/thermally-active-building-systems-explained/

Typy systémov – zdroje energie
Tepelne aktivovaný betón
Solárna
tepelná energia

Vietor

Slnko

Tepelné čerpadlo &
zásobník teplej vody

Zdroj 6: Thermal component activation book - (BMVit, VOZ), 2016 :
http://zement.at/downloads/downloads_2017/Planning_guide_Energy_storage_concrete.pdf
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Zdroj 6: Thermal component activation book - (BMVit, VOZ), 2016 :
http://zement.at/downloads/downloads_2017/Planning_guide_Energy_storage_concrete.pdf
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Zdroj 6: Thermal component activation book - (BMVit, VOZ), 2016 :
http://zement.at/downloads/downloads_2017/Planning_guide_Energy_storage_concrete.pdf

Regulácia TABS
Pre TABS individuálna regulácia na úrovni miestnosti nie je vhodná, no
odporúča sa zónová regulácia (napr. juh – sever). Zónovanie by malo
rešpektovať záťaž od vonkajších/vnútorných tepelných ziskov.
Pre jednotlivé zóny sa môže líšiť:
▪ teplota prívodnej vody,
▪ priemerná teplota vody,
▪ prietok.

Regulácia TABS
V praxi
▪ teplota zóny
▪ teplota betónového jadra
sú najdôležitejšími parametrami pre monitorovanie
úrovne akumulácia tepla v betóne.
Teplota jadra sa meria snímačom inštalovaným v
betóne. Informácia o teplote jadra sa prenáša do
riadiaceho systému budovy.
Teplota v miestnosti/zóne sa meria a informácia o
nej sa prenáša do riadiaceho systému budovy.

Zdroj 6

Zdroj 6: Thermal component activation book - (BMVit, VOZ), 2016 :
http://zement.at/downloads/downloads_2017/Planning_guide_Energy_storage_concrete.pdf

Regulačný cyklus - zima
V zime denný cyklus vyzerá takto:
Keď teplota v miestnosti klesne pod limitnú hodnotu
(napr. večer), zapne sa obehové čerpadlo a tepelne
aktivovaný strop sa začne nabíjať teplom.
Keď teplota v betónovom jadre prekročí horný
teplotný limit v zime (napr. ráno), preruší sa dodávka
tepla do konštrukcie vypnutím obehového čerpadla
(teplota okolo 25°C až 26°C).
Keď teplota klesne pod spodný limit teplotného
rozsahu, obehové čerpadlo sa opäť zapne.
Zdroj 12

Zdroj 12: https://product-selection.grundfos.com/products/alpha/alpha2?tab=models

Regulačný cyklus - leto
V lete denný cyklus vyzerá takto:
Izbový termostat vyšle signál na zopnutie
obehovému čerpadlu keď teplota miestnosti
dosiahne nastavený limit (26°C) a začne sa
odoberať teplo z tepelne aktivovaného
stropu (počas noci).
Množstvo chladu sa musí obmedziť z
dôvodu tepelnej pohody a kondenzácie. Ak
teplota zaznamenaná snímačom v tepelnom
jadre klesne pod nastavený limit okolo 20°C,
obehové čerpadlo sa vypne a chladenie
jadra sa týmto zastaví.
Zdroj 13

Zdroj 13: https://web.uponor.hk/radiant-cooling-blog/top-5-thermostats/

Redukcia špičkového príkonu
Inteligentnou prevádzkou TABS možno dosiahnuť zníženie špičkového príkonu.
Tepelné zisky z vnútorných zdrojov počas prítomnosti užívateľov sa akumulujú v
tepelne aktivovanej konštrukcii a neskôr počas noci sa extrahujú vodou v rúrkach
alebo pomocou nočného prevetrávania. Významnú redukciu príkonu možno
dosiahnuť presunom tepelnej záťaže do nočných hodín a výkon zdroja chladu sa
môže znížiť až o 60% (v závislosti od použitia).

A – teplota vzduchu
B – operatívna teplota
C – teplota podlahy
D – teplota stropu
E – priemerná teplota ŽB jadra
F – ŽB jadro
Zdroj: Meierhans, Olesen 1999

Výpočet tepelných strát/záťaže pre TABS
Obvyklé výpočtové metódy majú za následok
predimenzovanie v prípade nízkoenergetických a pasívnych
domov
▪ veľmi dobre izolované budovy reagujú na extrémne
klimatické podmienky len veľmi pomaly.
▪ vplyv vnútorných zdrojov tepla sa často zanedbáva.
▪ obvyklé výpočtové metódy preto vedú k predimenzovaniu
TABS v prípade veľmi dobre izolovaných budov.

Možné riešenie: Výpočet pomocou PHPP
Passive House Planning Package (PHPP)
možno využiť ako nástroj na výpočet
tepelných strát.
Ak máme výsledok výpočtu tepelných strát,
možno zhruba odhadnúť, či tepelne
aktivovaná konštrukcia dokáže pokryť tieto
straty sama alebo či sa vyžaduje doplnkový
zdroj.
Tepelný výkon tepelne aktivovaného
stropu by nemal výrazne prekročiť 25 W
na m2 upravovanej podlahovej plochy.

Výber a dimenzovanie TABS
Využitie PHPP na výpočet tepelných strát sa odporúča z týchto
dôvodov:
▪ používa vyššiu vonkajšiu návrhovú teplotu (veľmi dobre
izolované domy reagujú pomaly)
▪ berie do úvahy efekt tepelných ziskov v interiéri (významná
položka vo veľmi dobre izolovaných budovách)
▪ nezapočítava tepelné mosty (pasívne domy sú bez tepelných
mostov)
▪ uvažuje nízku mieru infiltrácie (prívod čerstvého vzduchu sa
uvažuje v závislosti od užívania)

Kroky výpočtu tepelných strát pomocou PHPP
1. Zozbierajte
údaje
o
budove:
zastavaná plocha, vykurovaná plocha,
obvod, plocha teplovýmenného obalu,
výšky a pod.

Rúrky

2. Zozbierajte údaje o materiáloch
teplovýmenného obalu, skladbách
konštrukcií, vypočítajte U-hodnoty.
3. Výpočet plôch obalových konštrukcií
▪ plochy sa vypočítajú z vonkajších
rozmerov
▪ dvere a okná sa rozdelia podľa
orientácie (J, V, S, Z a pod.)

Zdroj 6

Zdroj 6: Thermal component activation book - (BMVit, VOZ), 2016 :
http://zement.at/downloads/downloads_2017/Planning_guide_Energy_storage_concrete.pdf

Kroky výpočtu tepelných strát pomocou PHPP
4. Klimatické údaje pre výpočet sa získajú z PHPP
5. Výpočet mernej tepelnej straty:
Výpočet sa vykoná zvlášť pre komponenty susediace s exteriérom a zvlášť pre
komponenty susediace so zeminou
▪ Le – Merná tepelná strata komponentov susediacich s exteriérom
▪ Lb – Merná tepelná strata komponentov susediacich so zeminou
▪ Merná tepelná strata [W/K] = Plocha [m2]· U-hodnota [W/m2K]

Kroky výpočtu tepelných strát pomocou PHPP
6. Výpočet tepelnej straty prechodom tepla
▪ Cez základovú dosku
▪ Φb= Lb komponentov susediacich so zeminou · (vnútorná teplota – teplota
zeminy)
▪ Cez komponenty susediace s exteriérom
▪ Φe= Le komponentov susediacich s exteriérom · (vnútorná teplota –
vonkajšia teplota)
▪ Celková tepelná strata prechodom tepla:
▪ ΦT= Φb+ Φe

Kroky výpočtu tepelných strát pomocou PHPP
7. Výpočet tepelnej straty vetraním
ΦV=LV·(Θi-Θe)
Θi – nastavená vnútorná teplota, Θe – vonkajšia teplota vzduchu
LV – merná tepelná strata vetraním
LV=0.34·V·[(nL·(1–ηWRG) + nX)]
kde,
▪ V – objem miestnosti, m3 (podlahová plocha ∙ konštrukčná výška)
▪ nL – intenzita výmeny vzduchu (minimálna hygienická výmena: 0.3 1/h)
▪ ηWRG – účinnosť rekuperácie tepla (vyznačená na štítku)
▪ nx – výmena vzduchu (0.12 1/h, ak n50=0.6 1/h stanovená blower door testom)

Kroky výpočtu tepelných strát pomocou PHPP
8. Celková merná tepelná strata:
Φl=ΦT+ΦV (tepelná strata prechodom + tepelná strata vetraním)
9. Výpočet vnútorných tepelných ziskov: Φg – vnút. tepelné zisky pozostávajú z:
citeľného tepla súvisiaceho s užívaním: Používa sa hodnota 1.9 W na m2
podlahovej plochy. Zahŕňa všetky tepelné zisky od užívateľov, osvetlenia a
zariadení.
Φi=1.9·podlahová plocha

Kroky výpočtu tepelných strát pomocou PHPP
9. pokračovanie. Výpočet solárnych ziskov:
Tepelné zisky v dôsledku slnečného žiarenia (cez priesvitné časti
teplovýmenného obalu)
ΦS= AW·g·r·I
• Aw – plocha okien a zasklených dverí (vrátane rámu)
• g – koeficient priepustnosti slnečného žiarenia ("g-hodnota") zasklenia
• r – redukčný faktor
• I – intenzita slnečného žiarenia

Kroky výpočtu tepelných strát pomocou PHPP
9. pokračovanie. Výpočet tepelných ziskov:
Celkový tepelný zisk: Φg=Φi+ΦS
10. Výsledná tepelná strata: (rozdiel medzi tepelnou stratou a tepelným ziskom)
ΦHL(celková tepelná strata) = Φl (tepelná strata) – Φg (tepelný zisk)
11. Tepelný výkon (mal by byť do 25 W/m2 – zabezpečí komfort pri návrhových
podmienkach)
q= ΦHL/podlahová plocha

Minimálna potrebná plocha – hrubý odhad
Rúrky

Minimálna potrebná teplovýmenná plocha
sa stanoví ako podiel vypočítaného
tepelného výkonu pre miestnosť ΦHL (vo
Wattoch) a hodnoty 25 W/m2

Ide o hrubý odhad.

Zdroj 6: Thermal Component Activation - (BMVit, VOZ), 2016

Zdroj 6: Thermal component activation book - (BMVit, VOZ), 2016 :
http://zement.at/downloads/downloads_2017/Planning_guide_Energy_storage_concrete.pdf

Spomeniete si?
V akých typoch budov je použitie TABS vhodné?

Konštrukcia systému – uloženie rúrok

Zdroj 6: Thermal component activation book - (BMVit, VOZ), 2016 :
http://zement.at/downloads/downloads_2017/Planning_guide_Energy_storage_concrete.pdf

Konštrukcia systému – Inštalácia snímačov v jadre

Zdroj 6: Thermal component activation book - (BMVit, VOZ), 2016 :
http://zement.at/downloads/downloads_2017/Planning_guide_Energy_storage_concrete.pdf

Konštrukcia systému – Lisované spoje

Zdroj 6: Thermal component activation book - (BMVit, VOZ), 2016 :
http://zement.at/downloads/downloads_2017/Planning_guide_Energy_storage_concrete.pdf

Konštrukcia systému – Tlakový test

Zdroj 6: Thermal component activation book - (BMVit, VOZ), 2016 :
http://zement.at/downloads/downloads_2017/Planning_guide_Energy_storage_concrete.pdf

Konštrukcia systému – Betónovanie

Zdroj 6: Thermal component activation book - (BMVit, VOZ), 2016 :
http://zement.at/downloads/downloads_2017/Planning_guide_Energy_storage_concrete.pdf

Konštrukcia systému – Rozdeľovač/zberač

Zdroj 6: Thermal component activation book - (BMVit, VOZ), 2016 :
http://zement.at/downloads/downloads_2017/Planning_guide_Energy_storage_concrete.pdf
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