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Prostorový termostat osazujeme, pokud to jde, na zeï naproti zdroji tepla (radiátory), aby cirkulace tepla v místnosti probíhala pøes termostat ve vhodném bodì.
Prostorový termostat osazujeme do výky 120140 cm nad podlahu.
Té je dùleité správnì urèit referenèní místnost. Tato místnost by mìla být nejchladnìjí a nejvìtí, nebo nejvyuívanìjí. V rodinných domech je to standardnì obývací
pokoj. Zejména se vyhneme kuchyním, ve kterých je obvykle produkována spousta
odpadního tepla, lonicím, ve kterých chceme vìtinou trvalou nií teplotu, a nemìla
by to být místnost s velkou prosklenou plochou smìrem na jih, kde pùl dne svítí slunce,
nebo místnost, kde se bìnì topí krbem a ostatní místnosti na tento druh vytápìní
nejsou napojeny. Nenajdeme-li vhodné místo pro prostorový termostat, radìji zvolíme ekvitermní regulaci.
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Toté platí i pro osazování prostorových snímaèù v ekvitermní regulaci s vlivem prostoru. Vdy musíme mít na pamìti, kdo bude prostorový termostat ovládat. Sloitý termostat
s mnoha funkcemi je pro èlovìka bez technického vzdìlání spíe k zlosti ne k uitku. Pokud nìkdo poaduje prostorový termostat s moností dálkového ovládání, je nejsnazí pouít pøístroje s integrovaným GSM modemem. Pomocí SMS zpráv mùeme jednodue ovládat
teplotu v prostoru i s dotazem na aktuální teplotu v místnosti. Více se problematikou dálkového dohledu zabývá kapitola 2.9.
Dnes vyrábìné prostorové termostaty jsou vìtinou napájeny z baterií, a proto není ovládací relé v sepnutém stavu dreno napìtím, ale je dvoustavové (polarizované), pøeklápìné
impulzem. Z tohoto dùvodu zùstane relé pøi vybitých bateriích v posledním stavu a kotel
mùe topit neustále, i kdy nechceme (zvlátì nemilé v rekreaèních objektech), nebo netopit
vùbec a dojde k zamrznutí topného systému. Je proto vhodné mìnit baterie preventivnì jednou za rok, i kdy jetì nejsou zcela vybité a termostat vybité baterie nesignalizuje, i kdy je
vybaven touto moností. Ve vìtinì pøípadù signalizace vybitých baterií naskoèí a po dlouhé
dobì od nemonosti pøeklopení relé od nedostateèného proudu pro toto pøeklopení.

2.3

Ekvitermní topný okruh

Ekvitermní regulace lze definovat jako závislost teploty topné vody TT02 (TT03) na venkovní teplotì TT01. Vztahem se udruje konstantní (ádaná) teplota ve vytápìném prostoru.
Z toho vyplývá, e se snaíme udret ádanou teplotu v místnostech pøi jakékoli venkovní teplotì. Pokud se skuteèná teplota v místnostech hýbe, tak je patnì nastavená ekvitermní køivka
a je nutno ji upravit. Musíme si uvìdomit, e doladìní ekvitermní køivky je dlouhodobou záleitostí, ale nastavíme-li jí dobøe, topení bìí kvalitnì a bezobslunì do doby, dokud se nezmìní
charakter budovy, napøíklad pøestavbou nebo zateplením. Ekvitermní køivkou v podstatì jen
kopírujeme tepelné ztráty objektu pøi rùzných venkovních teplotách a vlastní úpravu prostorové
teploty provádíme paralelním posunem této køivky. Ekvitermní køivku mìníme jen jednou
za den, aby se nám zmìna staèila projevit ve vytápìném objektu (tepelná setrvaènost). Toto ale
neznamená, e bychom museli mít v místnostech bìhem dne jen jednu konstantní teplotu.
Mùe být napøíklad vytvoøen èasový program, kde si budeme teplotu topné vody, a tím
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i prostorovou teplotu, moci mìnit nìkolikrát dennì. Èistì ekvitermní øízení se pouívá zejména tam, kde není monost osazení prostorového snímaèe.

kap.

2

Obr. 2.3.1
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Pøíklad ekvitermních topných okruhù

Teplotu topné vody regulujeme pomocí smìovacího regulaèního okruhu, buï trojcestným, nebo dvoucestným regulaèním ventilem ve spojení s èerpadlem. Typická zapojení vidíme na obrázku 2.3.1.

Obr. 2.3.2
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Ekvitermní køivka
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Návod na doladìní ekvitermní køivky:
Pøi nevhodném vytápìní mohou nastat tyto dva stavy:
Ø Je-li v místnostech stálá nií nebo vyí teplota pøi jakékoli venkovní teplotì, je celá
ekvitermní køivka posazena ní nebo vý ne má být, a musíme ji posunout urèeným
smìrem paralelním posunem neboli KOREKCÍ topné vody.
Ø Je-li v místnostech rùzná teplota, jen pøi chladnìjích (teplejích) venkovních teplotách a pøi teplejích (chladnìjích) venkovních teplotách je stálá. Zde je ekvitermní
køivka patnì nastavena a musíme upravit její sklon.
S trochou nadsázky lze øíci, e pokud zvedneme teplotu topné vody v systému o 4 °C,
tak se teplota ve vytápìném prostoru zvedne o 1 °C. Je jasné, e tato teplota je rùzná podle
objektu, ale podle mých zkueností se pohybuje u radiátorových okruhù mezi 34 °C.
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Podle následující tabulky na obrázku 2.3.3, mùe kdokoli doladit ekvitermní køivku podle
daného objektu. Jsou zde uvedeny základní stavy, které mohou nastat, a øeení úpravy ekvitermní regulace na optimální podmínky, protoe málokdy se podaøí montání organizaci
nastavit køivku optimálnì pro daný objekt. Z dùvodu èasovì nároèného sledování chování
objektu zde musí nastoupit obsluha a provést si uivatelské doladìní ekvitermní køivky tak,
aby se náklady na vytápìní co nejvíce minimalizovaly.

Obr. 2.3.3

Tabulka seøízení ekvitermní køivky

Doladìní ekvitermní køivky podle venkovní teploty je pøi topení objektu nejdùleitìjí
vìc, která ovlivòuje kvalitu regulace. V zaèátcích jsem po uivateli chtìl, aby zadával køivku
(spíe pøímku) ve dvou bodech, tj. 4 parametry. Ukázalo se, e je to pro laiky dost obtíné,
a zároveò by bylo vhodné mezi 010 °C venkovní teploty køivku zalomit (pøímka je ne-
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vhodná). Vytvoøil jsem proto algoritmus tak, e uivatel zadává jen èíslo køivky. Toto èíslo je
bezjednotkové a udává jen èíslo ekvitermní køivky. Toto zadávání i sklon ekvitermních køivek se mi velmi osvìdèilo, a proto tento systém stále zachovávám. Pro klasické topení radiátory se pohybuji v èísle køivky 6080, u podlahového topení mezi 2040.
Popis: Ekvitermní køivku mám sloenou ze tøí bodù, to znamená ze esti parametrù. První bod pøi 31 °C venkovní teploty a 10 °C topná voda zùstává konstantní. Parametry venkovní teploty zùstávají té konstantní, tj. 31 °C; 0 °C; 18 °C. Pro druhý a tøetí bod topné
vody jsem vytvoøil lineární interpolaci podle zadaného èísla.
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Volba køivky pro bod 0 °C venkovní teploty:
køivka 10 → 25 °C; 20 → 30 °C; 30 → 35 °C; 40 → 40 °C; 50 → 45 °C; 60 → 50 °C;
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70 → 55 °C; 80 → 60 °C; 90 → 65 °C; 100 → 70 °C.

Volba køivky pro bod  18 °C venkovní teploty:
køivka 10 → 30 °C; 20 → 40 °C; 30 → 50 °C; 40 → 60 °C; 50 → 70 °C; 60 → 80 °C;
70 → 90 °C; 80 → 100 °C; 90 → 110 °C; 100 → 120 °C.

Mezi tìmito body té interpoluji. Po zmìnì èísla ekvitermní køivky se pøepoèítá druhý a tøetí
bod a provede se zmìna ekvitermní køivky. Pro doladìní køivky jsem pouil paralelní posun
køivky, tzn. KOREKCI. Pomocí tìchto dvou parametrù by mìl být uivatel schopen doladit
tepelnou pohodu dle objektu. Tento postup by se mohl nahradit matematickou operací, ale
protoe ekvitermní systém je v naich konèinách nejpouívanìjí a neustále ho zdokonaluji,
tak je tento systém nejpøijatelnìjí pro modifikace, tj. je moné upravovat jednotlivé køivky.

Obr. 2.3.4

Ukázka topných ekvitermních køivek

Tøetí parametr, který se mi zdá dùleitý pro ekvitermní regulaci, je odstavení topení
od venkovní teploty. Vypínání topného systému od venkovní teploty s hysterezí je podle mého
nedostateèné a u nìkterých aplikací nevyhovující. Vhodné je pouze tam, kde je venkovní
snímaè vhodnì umístìn, a zároveò je dobøe chránìn proti vnìjím vlivùm a nemusíme poèítat s akumulací budovy. Ale tam, kde musíme vyjít ze stávajícího provedení, kde jsou výrazné
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vlivy prostøedí (vítr, jiný zdroj tepla atd.), a aktuální venkovní teplota kolísá, je dobré vypínat topení od venkovní teploty podle nárùstu teploty v èase. Následujícím algoritmem odstraníme pøechodové jevy u snímaèe venkovní teploty a zároveò zohledníme akumulaci tepla
v budovì. Princip je takový, e mìøíme venkovní teplotu a zároveò vytváøíme prùmìr z pìti
vzorkù venkovní teploty sejmutých po 10 minutách. Výsledkem jsou dvì teploty AKTUÁLNÍ
a TLUMENÁ. Z tìchto teplot vytvoøíme vzorec pro konkrétní budovu. TÌKÁ BUDOVA
(dobøe zaizolovaná) = (aktuální / 2) + (tlumená / 2); LEHKÁ BUDOVA (patnì zaizolovaná, prosklená) = ((aktuální / 4) · 3) + (tlumená / 4). Z tohoto je patrná mylenka, ale chtìl
bych zdùraznit nutnost vytvoøení pomìru mezi aktuální a tlumenou na kadou budovu zvlá,
i kdy jsem zatím vystaèil s tìmito dvìma vzorci. Venkovní teplotu podle budovy té vyuívám pro ekvitermní regulaci, protoe nedochází k ovlivnìní regulace neadekvátními vlivy,
napø. oslunìním snímaèe.

Obr. 2.3.5
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Vliv budovy na ekvitermní øízení

Chtìl bych jetì upozornit na pouití optimalizace zapnutí a vypnutí topení. Nìkteré
propracované regulátory umoòují optimalizovat spínací èasy tak, e uivatel nastavuje
v podstatì èas, kdy chce mít v prostoru ádanou teplotu, tzn., e nastavíme-li v 6:00 teplotu
21 °C, tak topení nezaène topit v 6:00 na 21 °C, ale podle venkovní teploty zaène topit o urèený
èas døíve tak, aby v 6:00 bylo dosaeno teploty 21 °C (toté platí pro vypnutí). Té jsem tuto
funkci ve svých aplikacích pouíval, ale i pøes výhodnost této funkce jsem jí byl nucen zruit. Uivatelé nebyli spokojeni, e nemají topení pod kontrolou a po neustálých telefonátech
proè to topí, kdy to nemám nastaveno jsem od této funkce upustil jak u pøedprogramovaných systémù, tak ve svém sw. Obsluha si pouití této funkce té nepamatuje, a proto radím
nakládat s pouitím této funkce opatrnì.
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Programátorský postup:

:

Úvodem bych pøidal popis k pøepínaèi na rozvadìèi RUÈ-VYP-AUT. Døíve byl tento
pøepínaè pouíván pro topné èerpadlo z dùvodu drahých datových bodù øídicího systému,
nedostupnosti øídicích systémù pro rychlou výmìnu pøi porue a dalím dùvodem bylo, aby si
mohl zákazník pøi porue alespoò provizornì zatopit bez pøítomnosti servisního technika.
Vechny tyto argumenty v dnení dobì padají, a proto není vhodné takto pøepínaè øeit.
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Slýchávám argumenty, e kdy odejde øídicí systém, je monost pustit ruènì èerpadlo,
otevøít si ruènì ventil (stejnì se musí odpojit napájení pohonu) a provizornì zatopit. Mùj
názor je takový, e nefunguje-li øídicí systém, tak nemá co fungovat èerpadlo ani topení,
ale má se to opravit. Pokud zákazník zavolá, vyrazí servisní technik a øídicí systém vymìní.
Pokud øídicí systém nemá, zajede za výrobcem nebo jeho zástupcem a do 24 hodin tento
øídicí systém vlastní (proto je výhodné pouívat standardní øídicí systémy) a za pùl hodiny
je øídicí stanice vymìnìná. Nastane-li nejhorí situace a øídicí systém není dostupný, tak
se topné èerpadlo pustí ovládacím relátkem, ruènì se otevøe ventil (pohon bez napìtí, proto
na konci kapitoly doporuèuji relé a pohon s moností ruèního ovládání) a provizornì se zatopí,
ale pod dohledem technika! Zákazník by nemìl obcházet regulaci vnáením náhodných ruèních zásahù do systému, protoe poté bude systém fungovat nekvalitnì, pøípadnì zákazník
zapomene, e nìco ruènì nastavil èi zmìnil.
Chce-li zákazník udìlat nìco ruènì, tak jen proto, aby docílil toho, aby topný okruh topil,
kdy automatický reim z nìjakého dùvodu okruh odstaví a k tomu by mìla slouit právì
volba ruènì na pøepínaèi. Toto je nejlepí øeení provìøené èasem. Tento pøepínaè by mìl
být øeen jako pøepínaè topného (regulaèního) okruhu a ne jen jako ovladaè akèního èlenu.
Do øídicího systému zavedeme hláení jak od ruèní, tak od automatické volby (2× DI) a øídicím
systémem ovládáme akèní èlen (èerpadlo) + regulaèní ventil. Podle poadavku zákazníka
(nebo podle zkueností) pøiøadíme pøísluné funkce pøepínaèi (standard je popsán níe). Tento
pøepínaè mùeme realizovat i na ovládacím LCD, ale zbavujeme se tak jeho základní funkce
a to jest zásahu i osobou neznalou obsluhy ovládacího LCD. Následnì ji mùe obsluha
rovnou nastavit automatický reim tak, aby chtìl topit.
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Zde ve dvou èástech popíi vytvoøení algoritmu ekvitermní topné zóny. První èástí je
splnìní podmínek pro topení (logické operace), druhou èástí je vlastní regulace (analogové
zpracování hodnot).
1. ÈÁST:
Nejprve vyhodnotíme podmínky pro aktivaci topení.
1. Pokud je topení zapnuto vypínaèem na rozvadìèi (LCD):
 [a zároveò] není vypnuto od venkovní teploty,
 [a zároveò] není odstaveno od nízké ádané teploty topné vody,
 [nebo] je vyhodnocen mráz na topné vodì,
 [a zároveò] není ádná porucha na topném okruhu,
 tak povolíme provoz topení, tj. nastavíme pøíznak topit.
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