Progresívne vykurovacie systémy - teplovzdušné vykurovanie
Teplovzdušné plynové agregáty
V priemyselných závodoch s výrobnými alebo skladovými halami, alebo veľkými priestormi, ktoré je
potrebné vykurovať, tvoria náklady na vykurovanie významnú položku. Tieto prevádzkové náklady sú
vysoké najmä vtedy, ak sa jedná o haly s väčšou výmenou vzduchu (napr. v prevádzkach s vysokou
produkciou škodlivín do výrobného alebo prevádzkového priestoru), alebo o haly s veľkými tepelnými
stratami. Pokiaľ nie je nutné udržovať teplotu v celom priestore ale len na určitých pracoviskách,
prípadne len v určitých časových intervaloch, stáva sa vykurovanie celých priestorov neefektívne a
veľmi nákladné. Obdobná problematika sa týka aj iných priestorov, ako sú napríklad spoločné garáže,
dielne, poľnohospodárske prevádzky, plavárne atd.. Všetky tieto priestory majú spoločné znaky: veľké
plochy a výšky, značná výmena vzduchu, a tým aj vysoké tepelné straty súvisiace s ohrievaním
čerstvého vzduchu. Možnosť efektívne riešiť takéto prípady ponúka vykurovanie plynovými
priamovýhrevnými teplovzdušnými agregátmi.

Použitie plynových teplovzdušných agregátov
Teplovzdušné plynové agregáty je možné veľmi efektívne nasadiť najmä tam, kde je potrebné
pomerne v krátkom čase ohriať veľký objem vzduchu. Výhodou oproti „klasickým“ teplovzdušným
jednotkám, u ktorých je vykurovacím médiom para, horúca voda alebo teplá voda je, že nie je
potrebný dvojrúrový rozvod vykurovacieho média, ktorý v spojení so zdrojom tepla spôsobuje značné
tepelné straty. U teplovzdušných plynových agregátov postačuje jednorúrový rozvod plynu (je však
potrebný prívod spaľovacieho vzduchu a odvod spalín). Teplovzdušné plynové agregáty podstatne
hospodárnejšie využívajú energiu paliva (plynu), nakoľko sa vyrobené teplo využíva priamo v mieste
jeho výroby – bez, častokrát dlhej distribúcie najmä v rozľahlých areáloch zásobovaných teplom
z centrálneho zdroja.
Na moderné priemyselné objekty sú v súčasnosti kladené náročné požiadavky v oblasti
tepelnoizolačných vlastností obvodového plášťa objektu. Za takýchto podmienok je možné použiť
teplovzdušné systémy veľmi efektívne a hlavne tam, kde je zároveň potreba ohrevu čerstvého
vzduchu, privádzaného z vonkajšieho priestoru.
V každom prípade však neodporúčame používať teplovzdušné systémy pre vykurovanie
vysokých objektov (nad 6 m svetlej výšky) z dôvodu vzniku vrstvenia ohriateho vzduchu pod
stropom haly . Je možné počítať s nárastom teploty vzduchu s rastúcou výškou, a to cca. o 1,5 °C na
každý meter. Takýto technický problém sa dá sčasti kompenzovať použitím podstropných ventilátorov
tzv. destratifikátorov, ktoré dokážu znížiť teplotu vzduchu v podstropných častiach haly.

Popis funkcie teplovzdušných plynových agregátov
Teplovzdušné plynové agregáty sú priamovýhrevné vykurovacie zariadenia s atmosférickým horákom
a núteným obehom vzduchu. Spaľujú zemný plyn aj niektoré druhy skvapalnených plynov (propán,
bután). Takto získanú tepelnú energiu využívajú na ohrev dosiek nerezového výmenníka romboického
tvaru, ktoré kladú minimálny tepelný odpor a majú minimálnu tepelnú zotrvačnosť. Na nútený obeh
vzduchu slúži ventilátor umiestnený v zadnej časti agregátu. Podľa typu použitého ventilátora (axiálny,
radiálny) je možné ohriaty vzduch rozvádzať pripojeným vzduchotechnickým potrubím. Chod a
kontrola horáka je automatizovaná bez nutnej obsluhy. V prípade použitia externého regulátora teploty
je chod agregátu počas celej sezóny bez obsluhy.
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Príklad inštalácie teplovzdušných agregátov v opravárskej dielni

•
•
•
•
•
•
•
•

Agregáty sú určené pre ekologické teplovzdušné vykurovanie.
Sú konštruované pre vykurovanie priestoru ohriatym vzduchom s maximálnou účinnosťou.
Agregáty umiestňujeme pod strop vo vertikálnej polohe.
Slúžia na destratifikáciu a rekuperáciu ohriateho vzduchu.
Môžu pracovať v režime vykurovania, alebo ventilácie.
Výkonové rady sú od 20 do 95 kW – podľa jednotlivých výrobcov aj iné
Konštrukcia horáka zaručuje nízke hodnoty emisií.
Dvojitá nastaviteľná mriežka umožňuje usmernenie prúdenia vzduchu do priestoru .

Všeobecné odporúčania
Tieto zariadenia je možné pripojiť na vodorovný alebo zvislý súosí odvod spalín, na prívod vzduchu
a odvod spalín, alebo len na odvod spalín. Jednotky môžu byť umiestnené len v dostatočne
vetraných priestoroch. Druh prostredia musí byť komisionálne stanovený! Inštalácia, prevádzka
a údržba zariadení musí byť vykonaná podľa platných technických podmienok a platných noriem a
predpisov.
Teplovzdušné agregáty sa nesmú inštalovať:
•
•
•
•

do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu
do priestorov s výparmi obsahujúcimi chlór
do priestorov s veľkým množstvom horľavých a výbušných prachov
do extrémne vlhkých priestorov (elektrická bezpečnosť)

Odporúčania pre inštaláciu:
•
•
•

dodržať minimálnu vzdialenosť 200 mm zadnej časti agregátu (ventilátorová strana) od steny
zabezpečiť dostatok priestoru pre otváranie predného krytu agregátu
agregát musí byť umiestnený minimálne 200 mm od stropu a 2000 mm od podlahy
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Príklad inštalácie teplovzdušného agregátu s rozvodom teplého vzduchu kruhovým potrubím
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