
Vetranie s rekuperáciou tepla



Dnešné budovy…a EHB

https://nlc.hu/

nepszava.hu

https://www.kalohirek.hu/

http://pestbuda.hu/



Pozor!

https://pingvinpatika.hu/

https://renew.org.au/

https://napidoktor.hu/

Účinky vzduchotesnosti – nedostatočného vetrania



http://www.kondenzacioskazan.eu/

https://kanizsaujsag.hu/

Pre tradičné plynové spotrebiče s 
otvoreným spaľovaním:
Pre správnu funkciu a aby sa 
predišlo nehodám, musí byť 
zaistené dostatočné vetranie.

https://scotlandhomesafe.co.uk/

Pozor!



Spôsoby vetrania

https://femina.hu/

http://www.ablakfelujitas.hu/

https://klimat
rend.eu/

https://szellozoshop.hu/



Elegantná požiadavka na vetranie

V EPBD je okrem iných aspektov znepokojujúce vetranie budov a 
jeho energetická náročnosť.
Potrebu energie na vetranie je možné znížiť:
▪ Nastavenie ventilácie podľa skutočného dopytu; 
▪ Obnovte energiu rekuperáciou z vetrania.



Požiadavka nariadenú mechanickú ventiláciu

• Stanoví sa potreba vetrania a čas prevádzky sa 
skráti resp. zníži s časom, keď vetranie priestoru 
nie je potrebné.

• Minimálna rýchlosť vetrania je stále potrebná v 
závislosti od obsadenosti a potrieb budovy 
(nedostatočné vetranie môže spôsobiť 
poškodenie budovy alebo poškodenie zdravia).

• Vetrací vzduch sa v zime ohrieva a v lete chladí.  

• Aby sa ušetrila tepelná energia, vo ventilačnom 
systéme by sa malo používať rekuperácia tepla.

www.horizon-engineering.com

Vonkajší 
vzduch



Úloha vetrania s rekuperáciou tepla

V vzduchotesných a zateplených budovách, je 
úloha vetrania rozhodujúca:
▪ najmenej 50% tepelných strát budovy je

spôsobených vetraním
▪ vetranie so spätným získavaním tepla je

nevyhnutné na splnenie cieľa stanoveného v
smernici EHB

Úlohou rekuperácie tepla je:
▪ Prispieť k úsporám energie
▪ Zabezpečí sa čerstvý vzduch pre užívateľov
▪ Udržuje sa IAQ a tepelná pohoda

www.freeimageslive.com/

www.thisoldhouse.com
Odsávaný vzduch Privádzaný 

upravený vzduch

Odsávaný 
znečistený vzduch

Privádzaný 
čerstvý vzduch

Filter
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Prevádzka rekuperácie tepla v zime

Rekuperáciou zvyškového tepla v
odvádzanom vzduchu z priestoru
sa čerstvý vzduch predhreje a
entalpia privádzaného vzduchu sa
zvýši pred vstupom do miestností.
Rekuperačné jednotky MVRT
zvyčajne získavajú asi 75–95 %
tepla v odvádzanom vzduchu.

passivehouseschool.com

MECHANICKÉ VETRANIE S 
REKUPERÁCIOU TEPLA (MVRT)

Privádzaný 
čerstvý vzduch

Privádzaný 
ohriaty vzduch

Odvádzaný 
vzduch

Odvádzaný ochladený 
vzduch



Prevádzka rekuperácie tepla v lete

Horúci čerstvý exteriérový vzduch
vstupuje do jednotky, kde je ochladzovaný
vo výmenníku tepla a ventilátor dopravuje
vzduch do miestnosti.
Z vlhkých miestností bytu je odvádzaný
vlhký odpadový vzduch, ktorým sa ochladí
prichádzajúci vzduch do výmenníka tepla.
Ak je vonku chladnejšie počasie, je možné
použiť obtok - medzi dodávkou čerstvého
vzduchu a výfukom odvádzaného
znečisteného vzduchu nedochádza k
žiadnej výmene tepla.

www.zehnder.co.uk

Privádzaný 
exteriérový  čerstvý 

vzduch

Odsávaný 
interiérový   

vzduch

Odsávací 
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ventilátor  
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Rekuperácia vlhkosti/ rekuperácia energie

Entalpické získavanie tepla je, 
keď sa okrem tepla získava aj 
vlhkosť z odpadového vzduchu.
Studený a suchý zimný vonkajší 
vzduch sa ohrieva a jeho vlhkosť 
sa zvyšuje so spätne získanou 
vlhkosťou z výfuku.
Je potrebná vnútorná emisia 
vlhkosti!
V lete môže jednotka znížiť obsah 
vlhkosti horúceho a vlhkého 
privádzaného vzduchu.

https://zeroenergyproject.org/

Pracovná schéma rekuperácie

Odvod vzduchu po rekuperácii do 
exteriéru
30 ° C a 63%
T4, R4

Čerstvý vzduchu po rekuperácii
do exteriéru
27° C a 57%
T2, R2

Čerstvý vzduch z exteriéru do ERV na 
vetraniePriem. 33 ° C a 65% relatívnej vlhkosti
24 hod. Priem. max. 40 ° C, min. 26 ° C
T1, R1

Predpoklad pre odsávaný vzduch z miestnosti 
24 ° a  50% vlhkosť
T3, R3

Rekuperácia energie na 70% úrovni účinnosti 
vo vnútri jednotky rekuperácie



Mechanický vetrací systém

V mechanických 
napájacích a výfukových 
systémoch je vzduch 
dodávaný:
• prostredníctvom 

potrubí a ventilátorov,
• do spální a obývačiek,
• a zvyčajne odsávaný z 

kuchyne, kúpeľne a 
WC.

Source: REHVA Guidebook 25

Princíp mechanického vetracieho systému v dome
1 – výfukový vzduch, 2 – odsávaný vzduch, 3 – prívod vzduch do 
spálne, 4 – vetracia jednotka s rekuperáciou tepla, 5 – odsávač 
pár, 6 – tlmič zvuku, 7 – prívod vonkajšieho vzduchu



Vetranie v bytových domoch…

Mechanické vetrací systém môže byť: 
centrálny

Source: REHVA Guidebook 25

https://helios.hu/



Mechanické vetrací systém môže byť: 
decentrálny

Source: REHVA Guidebook 25

Vetranie v bytových domoch…



Miestne - izbové vetracie jednotky

Možno použiť pri rekonštrukcii 
budov.

Kombinuje menej efektívne 
existujúce mechanické vetracie 
a miestne  jednotky

Source: REHVA Guidebook 25

https://szellozoshop.hu/



Parametre, ktoré je potrebné zvážiť

Objemové prietoky vzduchu
▪ Pre kvalitu vnútorného vzduchu v domácnosti
▪ Na odstránenie vlhkosti a škodlivín

Spotreba elektrickej energie
Hluk a prievan

http://www.echonoisecontrol.com/

https://actmedia.eu/



Objemové prietoky vzduchu

EN 16798: 1 špecifikuje požadované množstvo vzduchu na osobu
▪ I. kategória : 10 l/s
▪ II. kategória :  7 l/s
▪ III. kategória:  4 l/s 

▪ pričom 1 l/s = 3.6 m3/h
Priemerná rýchlosť výmeny vzduchu v priestore (z praxe): 0,5 (1/h)



Revízia - dráhy vzduchu

Vonkajší vzduch – čerstvý je 
dodávaný do obývacích izieb, 
spální.
Vetrací vzduch do kuchyne, 
kúpeľne a WC musí byť odvádzaný 
zo spální a obývacích izieb.
Z vlhkých miestností je potrebné 
odsávanie vzduchu na odstránenie 
znečisťujúcich látok a vlhkosti.

https://helios.hu/



Minimálne prietoky privádzaného a odvádzaného vzduchu
Prívod

(l/s)
Odvod 

(l/s)
Rýchlosť 

(m/s)

Obývačky >15 m2 8+0.27 l/s,m2 0.1

Spálňa >15 m2 14 0.1

Obývačky a spálne 11 - 15m2 12 0.1

Spálne <11 m2 8 0.1
WC 10
Kúpelne 15

Kuchyne /s digestorom 8 / 25



Prúdenie vzduchu cez odsávača pár

V nových vzduchotesných budovách 
musí byť prietok vzduchu odsávača 
pár kompenzovaný:
▪ celkové rýchlosti odvádzaného a 

privádzaného vzduchu by mali byť 
približne  

▪ rovnako, aby sa zabránilo 
nadmernému podtlaku v budove 

Podtlak
Yellowbluetech.com

https://www.diy.com/

VZDUCH PRÚDI DO DOMU



Výpočet a návrh
Pocit prievanu závisí od rýchlosti vzduchu, teploty vzduchu a variácií rýchlosti 
vzduchu, ktoré sú vyjadrené ako intenzita turbulencie.
Ako konštrukčné kritérium sa odporúča maximálna priemerná rýchlosť vzduchu 
0,1 m/s. (DR max. 10%)
V lete sú povolené vyššie rýchlosti.

𝑫𝑹 = 𝟑𝟒 − 𝒕𝒂 𝒗 − 𝟎, 𝟎𝟓 𝟎,𝟔𝟐 𝟎, 𝟑𝟕. 𝒗. 𝑻𝒖 + 𝟑, 𝟏𝟒
Kde:

DR - je návrh hodnotenia, t. j. percento ľudí nespokojných kvôli prievanu, v percentách (%),
𝑡! - je miestna teplota vzduchu (19 až 27 ° C), v stupňoch Celzia (°C),
𝑣 - je miestna priemerná rýchlosť vzduchu v metroch za sekundu (m/s),
𝑇" - je intenzita miestnej turbulencie v percentách (%).

ISO 7730



Hluk

Ekvivalentná nepretržitá 
hladinu zvuku, LAeq, nT

dB (A)

Spálňa 25
Obývačka 30
Mokrá prevádzka 35

Ľudia sú v tichom obytnom prostredí v porovnaní s kancelárskym 
prostredím citlivejší na hluk.

Hlučnosť na balkóne alebo pri okne suseda by nemala byť väčšia 
ako 45 dB (A).



Systémové prvky - jednotky na rekuperáciu tepla

Typy výmenníkov tepla
používané v bytových vetracích
jednotkách:
• Doskové rekuperačné výmenníky

tepla
• Rotačné regeneračné výmenníky

tepla

COVID-19 info:
• doskové výmenníky tepla ne-

predstavujú žiadne riziko (žiadna
kontaminácia vstupujúceho
vzduchu),

• rotačné výmenníky tepla je potrebné
vyšetriť na úniky vzduchu-nemôžu
byť vyššie ako 5 %.

www.heliosventilatoren.de

Výfuk
+8 °C

Prívod čerstvého
-3 °C

Odsávanie
+21 °C

Upravený
+16 °C

Ventilátor

Predohrev

Veľkoplošný 
výmenník tepla s 

vysokou účinnosťou

Funkčný princíp výmenníka tepla KWL



Voľba rekuperačnej jednotky tepla

Parametre výberu 
• návrhový prietok vzduchu vzduchotechnickou jednotkou = súčet prietokov 

vzduchu v miestnosti
• treba predpokladať pokles tlaku v potrubí
• počiatočnú hodnotu 100 Pa je možné použiť pre menšie byty
• počiatočnú hodnotu 200 Pa je možné použiť pre bytové domy
• malo by sa pridať 50 Pa, aby sa zohľadnil nárast poklesu tlaku filtrov počas 

prevádzky

(skutočný pokles tlaku sa vypočíta v neskoršej fáze návrhu)



Príklad diagramu pre 
konkrétny výkon 
ventilátora

Source: REHVA Guidebook 25

Objemový prietok vzduchu (m3/s)

Prevádzkový bod ventilátora
2-izbový byt

Prevádzkový bod ventilátora
4-izbový byt

Prietok vzduchu 
(m3/h)

Tepelná účinnosť
2-izbový byt

Tepelná účinnosť
4-izbový byt

Prietok vzduchu 
(m3/h)



Systémové prvky -vzduchové koncové jednotky

Prívodný vzduch musí dosiahnuť obsadenú zónu bez toho, 
aby spôsoboval prievan.

Tlaková strata difuzérov a mriežok nesmie byť príliš vysoká.

Difuzéry a mriežky by mali mať možnosti nastavenia poklesu 
tlaku.

Difuzéry a mriežky nesmú spôsobovať hluk.

www.primexvents.com



Schéma výberu difúzora napájania???

Source: REHVA Guidebook 25



Umiestnenie jednotiek a potrubí

• Umiestnite vzduchotechnickú jednotku tak, aby bolo vhodné prepojiť ju s
potrubím, elektrickou energiou a odtokom kondenzátu a s dostatkom priestoru
a prístupu pre budúcu údržbu.

• Jednotky by mali byť umiestnené v interiéri (napr. Kuchyňa, chodba, kúpeľňa).
• Umiestniť zariadenia koncových prvkov – výustky vzduchu (prívod a odvod)

do miestností tak aby zabezpečili maximálnu účinnosť výmeny vzduchu.



Umiestnenie jednotiek a potrubí
Potrubné rozvody by mali byť dostatočný prierez, aby zaisťovali rýchlosti 
vzduchu v povolených medziach.

Tepelná izolácia by mala byť umiestnená správne a správnej hrúbky (podľa 
toho, či je jednotka v interiery alebo v exteriery).

https://helios.hu/



Výpočet tlakovej straty
Pokles tlaku v potrubí pozostáva z:
▪ Tlakovej straty trením 
▪ Tlakové straty miestnymi odpormi v potrubných prvkoch ako sú ohyby, 

odbočky, výustky tlmiče a pod.

Pokles tlaku v potrubí v dôsledku tlakovej straty trením:
▪ Závisí to od rozmerov potrubia a rýchlosti vzduchu
▪ Potrubné rozvody by mali byť dimenzované tak, aby pokles merného tlakového 

spádu nepresiahol hodnotu R = 0,6 až 1 Pa/m,
▪ Rýchlosti prúdenia vzduchu je potrebné kontrolovať na hluk..



Pokles tlaku v potrubí v dôsledku tlakovej straty miestnymi odpormi:

• Rýchlosti prúdenia vzduchu, 
• súčiniteľa tlakových strát potrubných prvkov.

Δp = ξ∙pd

Kde:
Δp – tlaková strata miestnymi odpormi (Pa), 
ξ – súčiniteľa tlakových strát (-),
pd – dynamický tlak (Pa). 

Výpočet tlakovej straty



Systémové prvky - filtre

V zmysle smernice EÚ 2008/50
▪ ročný priemer PM10 by mal byť <40 µg/m³ a pre PM2,5 by mal byť <25 µg/m³
Usmernenie WHO
▪ cieľ pre priemernú ročnú hodnotu pre PM2.5 je <10 µg/m³ a pre PM10<20 µg/m³.

S dnešnou filtračnou technológiou je možné splniť cieľ WHO.



Filtre

Miestne vonkajšie hodnoty PMx
nájdete v databáze WHO: Databáza
znečistenia okolitého (vonkajšieho)
vzduchu.
Filtre sa odporúča meniť, keď sa
počiatočný pokles tlaku zdvojnásobí
alebo najmenej raz za rok.

https://www.kwl-filteronline.de/



Špecifický výkon ventilátora a spotreba 
elektrickej energie ventilátora
Výpočet tlakovej straty umožňujú správne konkrétne výpočty výkonu ventilátora.
Malo by sa pridať do výpočtu 50 Pa, aby sa zohľadnil nárast poklesu tlaku filtrov 
počas prevádzky.
Ročná spotreba elektrickej energie ventilátora::

Ev =SFP∙qv∙ 𝜏
kde: 

Ev – spotreba elektrickej energie (kWh), 
SFP – špecifický výkon ventilátora (kW/(m3/s)), 
qv – objemový prietok ventilátora (m3/s), 
𝜏 – doba prevádzky ventilátora (𝜏 = 8760h).



Účinnosť rekuperácie tepla

Účinnosť ako teplotný pomer

Spolu so špecifickým výkonom ventilátora opisujú tepelnú a elektrickú účinnosť 
ventilačných jednotiek.

SFP = 
!
"2

Kde:
P - celkový príkon vetracej jednotky - ventilátory, akčné členy a ovládače, (kW),

qv – návrhový objemový prietok vzduchu (m3/s)



Účinnosť rekuperácie tepla
Účinnosť rekuperácie tepla je stanovená podľa EN 13141-7 
pre bytové vetracie jednotky.

Na strane privádzaného a odvádzaného vzduchu:

Kde:
t22 je výstup prívodu vzduchu (prívod)
t22 je výstup prívodu vzduchu (prívod)
t11 - prívod odpadového vzduchu (odsávanie)
t12 - výstup odpadového vzduchu (odvod)

qm22 - hmotnostný tok privádzaného vzduchu
qm11 - hmotnostný tok odsávaného vzduchu

Source: REHVA Guidebook 25



Ročná energetická účinnosť

Ročná energetická účinnosť je založená na rekuperovanej energii a potrebe 
vetrania:

ε*+, = 1 −
𝑄-./0
𝑄.11

Kde:: 
ε*+, je ročná účinnosť rekuperácie tepla
𝑄-./0 - je ročná tepelná energia dodávaného vzduchu vrátane 

odmrazovania, (kWh),
𝑄.11 je ročná vykurovacia energia dodávaného vzduchu bez 
opätovného tepelného spracovania (kWh)



Použitie zemných výmenníkov tepla ako doplnkov

1-1,5 m pod úrovňou terénu nie je vplyv 
počasia významný.
V zime toľko nechladí, v lete neohreje.

So zemným výmenníkom tepla je možné 
predhriať alebo predchladiť vetrací 
vzduch.

Môže byť užitočný v extrémnejších 
klimatických podmienkach.

https://www.rehau.com/



Ďakujem za pozornosť!

Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora(-ov) a nemusia nevyhnutne 
odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). 

Európska únia ani EACEA za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť.


