Váení zákazníci,
dovolujeme si Vás upozornit, e na tuto ukázku knihy se vztahují
autorská práva, tzv. copyright.
To znamená, e ukázka má slouit výhradnì pro osobní potøebu
potenciálního kupujícího (aby ètenáø vidìl, jakým zpùsobem je titul
zpracován a mohl se také podle tohoto, jako jednoho z parametrù,
rozhodnout, zda titul koupí èi ne).
Z toho vyplývá, e není dovoleno tuto ukázku jakýmkoliv zpùsobem
dále íøit, veøejnì èi neveøejnì napø. umisováním na datová média,
na jiné internetové stránky (ani prostøednictvím odkazù) apod.
redakce nakladatelství BEN  technická literatura

redakce@ben.cz

Úspory energie
Energie se zdraují  nezbývá ne etøit
Zpracováno s vyuitím materiálù: 100 trikù jak uetøit (èasopis BLESK).
Doplnìno o námìty Ing. Vítìzslava Prokopa (uèitel odborných pøedmìtù elektro SO
a SOU Brno). Návrhy a námìty na úsporu energií a tím uetøení penìz z rodinného rozpoètu jsou v této práci rozdìleny do následujících blokù (pozn.: nìkteré tipy se opakují,
jeliko náleí do více blokù):
Energie:
A  Elektøina
B  Plyn
C  Topení
Ostatní:
D  Voda

A  Elektøina
Osvìtlení
1.

Klasické árovky pouívejte jen ke krátkodobému svícení (koupelna, WC,
atna), tam se pouívání záøivek nebo úsporných árovek (kompaktních záøivek)
nedoporuèuje, protoe èasté rozsvìcení jim kodí a zkracuje jejich ivotnost.

2.

Místo klasických árovek pouívejte kvalitní kompaktní záøivky  mají 5×
mení spotøebu a 15× delí ivotnost! Jedna vám uetøí nìkolik stokorun roènì.
Nedoporuèuji kupovat pøíli levné kompaktní záøivky, jejich ivotnost je krátká
a dlouho jim trvá, ne se rozsvítí na plný jas.

3.

Nauète se za sebou zhasínat a veïte k tomu i své dìti  zbyteènì svítící (a to
i úsporná) árovka èi záøivka vám z rodinného rozpoètu kradou stokoruny roènì!
Hlavnì se jedná o prostory jako WC, koupelna, atny, chodby atd. Poraïte se
se známým elektrikáøem o monosti montáe pohybových senzorù ke svìtlùm,
nebo alespoò vypínaèùm se signálkami.

4.

Pokud bydlíte v rodinném domku, uvaujte èasem o zakoupení fotovoltaických panelù (to jsou ty, které ze svìtla vyrobí pøímo stejnosmìrný proud). Je ale
zbyteèné sloitì mìnit jejich napìtí (12 V DC) na 230 V AC. Tyto panely lze pøes
jednoduchý stabilizátor napìtí a nìkdy i bez nìj pøipojit k 12V akumulátorùm a tyto
pøes den nabíjet. Takto vyrobený elektrický proud mùeme veèer vysvítit na
chodbì domu, schoditi, chodníku k domu nebo osvìtlení hlavního vchodu. Pro
tyto úèely staèí árovky malých výkonù o napìtí 12 V, úplnì ideální jsou nové
typy árovek s diodami LED (mají dlouhou ivotnost a velmi malý odbìr proudu).

Vaøení a ohøev vody
5.

Elektrický sporák má delí dobu nábìhu do správné provozní teploty, ale zároveò delí tepelnou setrvaènost po vypnutí. Mùete etøit energii, pokud tuto
vlastnost vyuijete.

6.

Nejúèinnìjím zpùsobem jak ohøát vodu na èaj nebo kávu je varná konvice,
kde je topné tìleso umístìno pøímo v kapalinì (vodì). Konvice je vybavena pojistkou vypínající pøi dosaení varu vody. Nové typy varných konvicí mají navíc
regulátor teploty vypínání.
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A
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1.17

Spínaèe nízkého napìtí

1

Spínaèe vaèkové, tøípolohové, pro spínání
odporových spotøebièù
(dvì odporová tìlesa, tøípolohový spínaè)

Obr. 1-22

Schéma zapojení

Funkèní postup ovládání elektrického zaøízení
Pootoèením ovládací páèky vaèkového spínaèe na polohovém títku z polohy
0 do polohy 1 sepnou kontakty spínaèe (1-2, 5-6), které sepnou tepelné odporové tìleso I. Sepnutím spínaèe do polohy 2 vypnou kontakty spínaèe (1-2, 5-6) a sepnou kontakty (3-4, 7-8), které sepnou tepelné odporové tìleso II. Následujícím pootoèením
ovládací páèky vaèkového spínaèe do polohy 3 sepnou vechny kontakty spínaèe
a sepnou obì tepelná odporová tìlesa I-II. Vypnutí topných tìles provedeme pootoèením ovládací páèky na polohovém títku do polohy 0.
Pøi pouití jednofázových tepelných odporových tìles na napìtí 230 V pouijeme
pøívodní elektrické vedení N-L1. Pøi pouití tøífázových topných tìles na napìtí 400 V
pouijeme pøívodní elektrické vedení L2-L1.

38

kap.

Jednofázové zapojení kompresoru
spoutìného tlakovým spínaèem

Ochrana automatickým odpojením od zdroje s pouitím jistièe
1/N/PE AC 230V, sí TN  S

Plovákové a tlakové spínaèe

2

2.6

Obr. 2-8

54

Schéma zapojení

kap.

Schéma zapojení mìøení tøífázového
jednosazbového elektromìru

Ochrana automatickým odpojením od zdroje s pouitím jistièe
V síti TN  C

Zapojení elektromìrových rozvádìèù

3

3.3

Obr. 3-2

74

Schéma zapojení

Zapojení tøífázového asynchronního
elektromotoru s kotvou nakrátko 400/230 V
k pouití jako jednofázového elektromotoru
s rozbìhovým a kompenzaèním
kondenzátorem

kap.

4
Zapojení stykaèových kombinací

4.4

Chod elektromotoru vlevo

Chod elektromotoru vpravo

Obr. 4-3

Schéma zapojení elektromotoru

Tab. 4-1

Tabulka pøíkonù elektromotorù, rozbìhových a kompenzaèních
kondenzátorù
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kap.

4.5

Zapojení stykaèových kombinací

4

Reverzace tøífázového asynchronního
elektromotoru pomocí stykaèù ovládaná
tlaèítky a s brzdìním DC proudem pøes
vypínací tlaèítko a pomocí èasového relé

Funkèní postup ovládání elektrického zaøízení
Stykaèová reverzace nám slouí ke zmìnì smyslu otáèení elektromotoru (vlevo 
vpravo).
Zmìna smyslu otáèení elektromotoru M1 je zajitìna dvìma stykaèi KM1 a KM2.
Jejich silová èást je zapojena v jiném sledu fází, ovládaná tlaèítky SB2 (zelená) chod
elektromotoru jedním smìrem, vypínací tlaèítko SB1 (èervená) vypnuto, tlaèítko SB3
(zelená) chod elektromotoru druhým smìrem. Blokování stykaèù je provedeno tak, e jen
jeden z nich smí být v chodu. Celý ovládací okruh elektrického zaøízení je napájen
z jednoho místa pøes tepelné nadproudové relé FA3 a vypínací tlaèítko SB1. Levý a pravý
chod elektromotoru je signalizován zeleným kontrolním svítidlem HL2 a HL3. Bílé kontrolní svítidlo HL1 signalizuje ovládací èást elektrického zaøízení pod napìtím. Brzdìní
elektromotoru M1 pomocí èasového relé KT1 je signalizováno modrým kontrolním svítidlem. Porucha motoru je signalizována èerveným kontrolním svítidlem HL4.
Vypnutí elektromotoru M1 provedeme vypínacím tlaèítkem SB1. Stisknutím vypínacího tlaèítka SB1 sepne stykaè KM3, pøes který probíhá brzdìní stejnosmìrným proudem 24 V. Následovnì sepne èasové relé KT1, které po nastaveném èase vypne stykaè
KM3 pro brzdìní elektromotoru M1. Spínací kontakt KT1.1 je zapínací kontakt stykaèe,
nad kterým je umístìno èasové relé.

Obr. 4-4
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Propojovací svorkovnice

3/N/PE AC 400/230V, sí TN  S

kap.

Zapojení stykaèových kombinací

4

Obr. 4-5

Schéma zapojení

93

kap.

Svodièe pøepìtí nn

5

Obr. 5-1

150

Schéma umístìní ochran v rozvádìèi (pøíklady)

kap.

Regulátory, èasovaèe a ovládání aluzií

6

6.1.5

Dotykový a dálkový regulátor osvìtlení DR2-MD

Dotykový a dálkový regulátor osvìtlení (stmívaè) DR2-MD je moné pouít pro elektronické transformátory. Je funkènì shodný s typem DR2-ZD. Avak výkonovým prvkem
je tranzistor MOSFET. Proto je moné tento typ pouít pro elektronické transformátory
(nelze pro toroidní transformátory). Dalí výhodou je bezhluèný provoz a elektronická
pojistka odolná proti zkratu na árovce. Odporová zátì 40400 W. Výkonový prvek
MOSFET.

Obr. 6-13

Schéma zapojení spínání svítidla z jednoho místa

Obr. 6-14

Schéma zapojení spínání svítidla z více míst pomocí pøídavných tlaèítek

166

kap.

Bezdrátové ovládání

7

7.2.3

Tøídrátové pøipojení

Pokud pøijímaèem RX Time, RX Element, RX Tango nebo nahradíte klasický vypínaè, jeho funkce zùstane zachována, pokud máte v místì instalace nataen také nulový vodiè. Navíc je moné ovládat elektrický spotøebiè a tøemi nezávislými vypínaèi,
které je moné libovolnì umístit a pøidat tak dalí ovládaná místa. Pøijímaè je moné
pouít také pro úsporné árovky. Maximální zatíení pøijímaèù je 750 W pro klasické
a halogenové árovky (odporová zátì), 500 VA pro halogenové árovky s transformátorem, 350 VA pro spínání záøivek.
Pøijímaè RX1I je vybaven výkonným relé s wolframovým pøedkontaktem, které umoòuje spínání vechny druhy zátìí: odporovou, indukèní, kapacitní (R, L, C). Maximální
zatíení pøijímaèù je 2300 W pro klasické a halogenové árovky (odporová zátì)
a 500 VA pro spínání záøivek.

Obr. 7-8

Schéma pøipojení vestavného pøijímaèe RX1I

Obr. 7-9

Umístìní vestavného pøijímaèe RX1I v elektroinstalaèní krabici

198

kap.

Kompaktní záøivky

Pøílohy

8
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